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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA POLSKO-WŁOSKIEGO w BYDGOSZCZY

w 2015 roku.
Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy jest organizacją pożytku publicznego, nie prowadzącą
działalności gospodarczej.
Działalność towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków, za którą nie otrzymują żadnego
wynagrodzenia.
W statucie Towarzystwa Polsko-Włoskiego określone są szczegółowo cele i zasady działania.
Głównym celem towarzystwa jest rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwem
Polski i Włoch, rozszerzanie wiedzy o historii i kulturze włoskiej w Polsce , promowanie Polski we
Włoszech.
Realizacja celów odbywa się poprzez:
- organizowanie koncertów utalentowanej młodzieży polskiej we Włoszech i koncertów z
repertuarem włoskim w Polsce.
- organizowanie konkursów wiedzy o Włoszech,
- publikowanie materiałów promocyjnych w języku polskim i włoskim,
- prowadzenie informacji turystycznej dla Polaków i Włochów,
- pośredniczenie i pomoc w organizowaniu przedsięwzięć w zakresie kultury, sztuki i turystyki
A 2015 roku zrealizowano następujące działania:

16 stycznia 2015.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Bydgoszczy,
Stary Rynek 2, godz. 17.00

Spotkanie z MARCO BULGARELLIM
dziennikarzem, fotografikiem i podróżnikiem włoskim,
laureatem międzynarodowych nagród, współpracującym m.in
z National Geographic.
Spotkanie z Marco Bulgarellim miało charakter fotograficznej wyprawy pod hasłem „Podróż po
Toskanii i Rzymie” i było otwarte nie tylko dla członków Towarzystwa Polsko-Włoskiego, ale
również innych zainteresowanych zarówno profesją Marco Bulgarelliego, jak też pięknymi
krajobrazami i zabytkami Włoch.
Prowadzone było w języku polskim i włoskim.
Na zakończenie spotkania odbył się konkurs ze znajomości kultury i geografii Włoch. Zwycięzcy
konkursu zostali obdarowani książkami o tematyce kulinarnej Włoch.
Organizatorem spotkania było Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy w ramach pobytu
Marco Bulgarelliego w Polsce.
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16 stycznia 2015,
Restauracja Villa Secesja
W Bydgoszczy, godz. 19.30

Spotkanie noworoczne.
Towarzystwo Polsko-Włoskie zainaugurowało swoją pracę w 2015 roku , noworocznym w Villi
Secesja, na którym omówiono program działania towarzystwa w 2015 roku. W spotkaniu tym
uczestniczył też Marco Bulgarelli wraz z jego osobami towarzyszącymi.
Koszty kolacji ponosili uczestnicy.

3 luty 2015,
Urząd Miasta Bydgoszczy,
sala im. Łochowskiego, godz. 17.00

Spotkanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Rafała Bruskiego ze Stowarzyszeniami
Polsko-Zagranicznymi.
Organizatorem pierwszego spotkania prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego z
towarzystwami polsko-zagranicznymi, pracującymi w ramach współpracy międzynarodowej była
dyrektor Biura Kultury w Urzędzie Miejskim pani MagdalenaZdończyk i pani Joanna Zataj-Ross
odpowiedzialna za kontakty z zagranicą.
Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy reprezentowały: prezes Elżbieta Renzetti, wiceprezes
Grażyna Marcinkowska i rzecznik prasowy TWP Edyta Starczewska.
Na to spotkanie Edyta Starczewska przygotowała prezentację multimedialną o działalności
Towarzystwa Polsko-Włoskiego w 2014 roku, omawiającą wszystkie imprezy i zdjęcia z tych
imprez.
Prezydent Rafał Bruski otrzymał od towarzystwa zaproszenie do udziału w imprezach Bella Italia i
Włoskie Lato.
14 luty 2015,
Restauracja w Hotelu Brda, godz. 18.00

Walentynki w Hotelu Brda.
Walentynki świętowano na imprezie zorganizowanej przez Hotel Brda.
Program imprezy uświetniła koleżanka Edyta Starczewska wykonując tańce cygańskie.
Koszty kolacji ponosili uczestnicy.

6 marzec 2015,
Villa Secesja, godz. 19.30

Dyskoteka Włoska.
Z zaproszenia restauracji Villa secesja organizującej „Dyskotekę Włoską” skorzystała część
członków Towarzystwa Polsko-Włoskiego, chętnych do zabawy w rytmach włoskich.
Koszty ponosili uczestnicy.
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8 marzec 2015,
Pałac Nowy w Ostromecku, godz.16.00

Dzień Kobiet Po Włosku.
Z okazji Dnia Kobiet w Pałacu Nowym w Ostromecku odbył się recital pianisty Michała
Szymanowskiego. Pianiście towarzyszyła młodziutka, utalentowana pianistka Maja Babyszka.
Imprezę prowadziła rzecznik Towarzystwa Polsko-Włoskiego Edyta Starczewska.
Członkowie Towarzystwa Polsko-Włoskiego licznie wzięli udział w tym wydarzeniu.
Imprezę organizowało Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy przy współudziale Towarzystwa
Polsko-Włoskiego.

18 marzec 2015,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Bydgoszczy, Stary Rynek 22,
Godz.17.00

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków Towarzystwa Polsko -Włoskiego
w Bydgoszczy.
Na potrzeby Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przygotowano następujące informacje
i dokumenty:
- Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy w 2014 roku,
- Informację finansową Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy w 2014,
- Rachunek zysków i strat Towarzystwa Polsko-Włoskiego za okres od 01.01.2014 do
31.12. 2014.
- Bilans za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 sporządzony na dzień 31.12.2014.
- Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa Polsko-Włoskiego za 2014,
- lista członków Towarzystwa Polsko-Włoskiego,
- Sprawozdanie komisji Rewizyjnej za 2014.
Przewodniczącym zebrania był wiceprezes Robert Dziubach.
Protokółowała kierownik i rzecznik towarzystwa Edyta Starczewska.
Walne zebranie członków Towarzystwa Polsko-Włoskiego rozpatrzyło przedstawione materiały i
jednocześnie nie mając uwag podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego,
- zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
- udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa Polsko-Włoskiego.
Następnie dokonano wyboru:
- Prezesa Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy,
- Zarządu Towarzystwa Polsko-Włoskiego,
- Komisji Rewizyjnej.
Nowo wybrany Zarząd Towarzystwa Polsko-Włoskiego ukonstytuował się 18 marca następująco:
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Elżbieta Renzetti - prezes - wybrana jednogłośnie
Robert Dziubich - wiceprezes
Donata Rac
- wiceprezes
Grażyna Marcinkowska - wiceprezes
Ewa Jędrzejczak
- sekretarz
Stefania Piwańska - skarbnik
Komisja Rewizyjna:
Bolesław Ciemniak - przewodniczący Komisji
Bogumił Grenz
- zastępca przewodniczącego Komisji
Lucyna Kęcik-Krzemieniecka - członek Komisji
Bożena Zimoch
- członek Komisji
Kierownikiem biura i rzecznikiem prasowym została Edyta Starczewska.
Szczegółowy porządek i przebieg obrad zawarty jest w Protokole z Walnego Zebrania
Sprawozdawczo- Wyborczego Członków Towarzystwa Polsko-Włoskiego odbytego 18 marca 2015
roku, który znajduje się w biurze towarzystwa.

19 marzec 2015.
Restauracja Maestra przy Operze Nova,
godz. 18.00

Koncert Włoski Marco Bocchino i Joanna
Wojnowska.
Koncert, w którym wystąpił znany w Polsce włoski piosenkarz Marco Bocchino i towarzysząca jemu
piosenkarka Joanna Wojnowska, zorganizowało Towarzystwo Polsko-Włoskie wraz z restauracją
Maestra.
Koszty kolacji w wysokości 25 zł ponosili uczestnicy wieczoru.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy Bydgoszczy bawili się świetnie, najpierw słuchając występu
artystów, a później uczestnicząc we wspólnej zabawie.

2 kwiecień 2015.

Spotkanie w telewizji POLSAT.
Z okazji 10-tej rocznicy śmierci papieża śp. Jana Pawła II dziennikarze telewizji Polsat
przeprowadzili dla programu Wydarzenia wywiad z prezesem Towarzystwa Polsko-Włoskiego w
Bydgoszczy, panią Elżbietą Renzetti.
Wywiad ten był atrakcyjny, ze względu na piękne wspomnienia współpracy Elżbiety Renzetti z
papieżem w Watykanie.

23 kwiecień 2015.
Warszawa, godz. 17.00

Dzień Włoski w Warszawie.
23 kwietnia prezes Towarzystwa Polsko-Włoskiego Elżbieta Renzetti była gościem spotkania
zorganizowanego przez biuro firmy K&L Gates w Warszawie z udziałem ambasadora Włoch
Aleksandro De Pedes i przedstawicielami Izby Handlowej Włoch.
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Spotkanie zorganizowano w związku z prezentacją nowego modelu samochodu Ferrari.

29 kwiecień 2015.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Bydgoszczy, Stary Rynek
godz. 17.00

Włoska Wiosna – spotkanie z Sarą
Magdaleną Woźny, autorką książki pt.
„Tajemnice kawy”.
W ramach Włoskiej Wiosny Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy zaprosiło mieszkańców
na spotkanie z Sarą Magdaleną Woźny- Szymanowską, autorką książki pt. „Tajemnice kawy”.
W czasie spotkania uczestnicy poznali tajniki zdrowego picia kawy, sposoby prowadzenia upraw
kawy i technologię jej przetwarzania.
Odbyła się również degustacja różnych gatunków kawy. Wszak picie kawy to kultura życia nie tylko
Włoch.
Impreza prowadzona była w stylu wywiadu Edyty Starczewskiej z autorką książki „Tajemnice
kawy”. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Polsko-Włoskie oraz Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy.
Wstęp wolny.

9 maj 2015.
Aula Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,
Gdańska 20, godz.18.00

Koncert pianistów Michała
Szymanowskiego i Piotra Nowaka.
Prezes Towarzystwa Polsko- Włoskiego w Bydgoszczy Elżbieta Renzetti była gościem honorowym
na koncercie pianistów Michała Szymanowskiego i Piotra Nowaka, zakwalifikowanych do udziału w
XVII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im.Fryderyka Chopina.

2 czerwiec 2015.
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa
Polskiego w Bydgoszczy,ul.Berwińskiego4
Godz.18.00

Prelekcja pt. „Zwycięska bitwa żołnierza
polskiego pod Montecassino”.
2 czerwca to najważniejsze święto narodowe Włoch – Festa Della Repubblica, upamiętniające
początek nowego państwa. Po 85 latach Królestwa, Włochy 2 czerwca 1946 roku stały się republiką.
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Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy uczciło święto Włoch w Muzeum Dyplomacji i
Uchodźstwa Polskiego, gdzie honorowy członek towarzystwa, dr hab. Adam Sudoł będący
dyrektorem muzeum wygłosił prelekcję pt. „Zwycięska bitwa żołnierza polskiego pod Montecassino”.
Licznie zgromadzeni uczestniczy spotkania obejrzeli też część zbiorów muzeum.
Organizatorem spotkania było Towarzystwo Polsko-Włoskie i Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa
Polskiego.

3 czerwiec 2015.
Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku,
godz. 17.00

Koncert Bella Italia.
Koncert Bella Italia to kolejne wydarzenie przygotowane dla szerokiej publiczności, spragnionej
piękna i romantycznej muzyki włoskiej.
W koncercie wystąpili:
- Zespół Francesco Quartet Bossa Nova wykonujący największe przeboje włoskie w stylu
bossa nova jazz, gdzie też pojawiają się elementy folk i pop .Zespół współpracuje z najważniejszymi instytucjami kultury w Polsce i we Włoszech.
- Dominika Zamara – sopran spinto, wykonująca śpiew operowy, operetkowy, pieśni,
muzykę sakralną i muzykę kompozytorów współczesnych.
Koncertuje na całym świecie, na najsłynniejszych scenach teatrów operowych. Współpracuje
z wieloma wybitnymi artystami operowymi i muzykami z całego świata, w tym z Polski.
- Michał Szymanowski – pianista polski światowej klasy. Wykonuje muzykę wielu
kompozytorów, w tym Chopina. Laureat wielu konkursów pianistycznych. Współpracuje z
najlepszymi dyrygentami i orkiestrami.
Koncert prowadziła Edyta Starczewska – prezenter, konferansjer, redaktor ds. kultury Express
Motion, rzecznik prasowy towarzystwa.
Organizatorem koncertu Bella Italia było Towarzystwo Polsko-Włoskie ( prezes Elżbieta Renzetti i
wiceprezes Donata Rac) oraz Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Frekwencja na koncercie była tak duża, że z trudem pomieścili się wszyscy w salach pałacu w
Ostromecku.
Koncert finansowany został ze środków Urzędu Miasta w Bydgoszczy w wysokości 6 tys.zł.

8 lipiec 2015.
Zespół Pałacowy-Parkowy w Ostromecku,
godz. 18.00

Włoskie Lato 2015.
Kultowa impreza Towarzystwa Polsko- Włoskiego w Bydgoszczy Włoskie Lato 2015 było już
kolejnym 1 8 wydarzeniem . corocznie organizowanym i wyczekiwanym przez bydgoszczan.
Imprezę uświetniali:
- Show An Dreo i Karina, włoski duet tworzący od 1999 roku występuje z repertuarem Al.
Bano i Romina Power wykonując ich przeboje w nowych własnych aranżacjach.
Obecnie są jedynym w Europie popowym duetem, wykonującym największe przeboje
legendarnego duetu. Zwycięzcy Europejskiego Festiwalu Cowerów. Grają „na żywo” setki
koncertów rocznie. Wokaliści, kompozytorzy, autorzy, tekstów.
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- Tomas Grotto, Włoch mieszkający w Polsce.
W swojej szkole tańca uczy salsy, bachmaty i innych tańców. Sam lekcje tańca pobierał we
Włoszech, Kolumbii i Dominikanie. Ze swoimi zespołami koncertował jako wokalista i
perkusista niemal na całym świecie, głównie jednak w Europie i Ameryce Południowej. W
niecodzienny sposób łączy rockową perkusję i gorące rytmy latynoamerykańskie.
W 2010 roku wygrał polski program telewizyjny „Szansa na sukces”. Uznany za jeden z
najlepszych głosów w Polsce
Imprezę prowadziła Edyta Starczewska – prezenter, konferansjer ,redaktor ds.kultury w Express
Motion i rzecznik prasowy TPW w Bydgoszczy.
Organizatorem koncertu Włoskie Lato 2015 było Tow.Polsko-Włoskie w Bydgoszczy-prezes
Elżbieta Renzetti i wiceprezes Donata Rac oraz Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Koncert finansowany był ze środków Urzędu Miasta Bydgoszcz w wysokości 12 000 zł
W przerwie koncertu , dyplomy ambasadorów kultury włoskiej otrzymali: prof. Arkadiusz
Jawień, prof. Adam Sudoł , dr Grażyna Ciemniak, Stefania Piwańska i Bogdan Kowalski.
Artyści występujący w koncercie Włoskie Lato absolutnie podbili serca bydgoszczan, tworząc na
koniec dyskotekę dla miłośników tańca.

11 lipiec 2015.
Zespół Szkół w Czarżu, godz. 14.00

III Turniej Gmin Powiatu Bydgoskiego
„Sołtysiada 2015 w klimatach włoskich”.
Patronem honorowym turnieju był starosta Powiatu Bydgoskiego.
Po raz pierwszy Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy uczestniczyło w tego rodzaju turnieju,
w którym wzięły udział drużyny 6 gmin powiatu Bydgoskiego: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska,
Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski.
Drużyna Towarzystwa Polsko-Włoskiego wzięła udział gościnnie, uczestnicząc we wszystkich
dyscyplinach turnieju. Było to dla towarzystwa bardzo atrakcyjne doświadczenie, pozwalające
promować kulturę włoską na trenach gminnych.
Za udział w turnieju Towarzystwo Polsko-Włoskie otrzymało dyplom okolicznościowy i puchar.
Wieczorem odbył się koncert gwiazd włoskiej sceny Mateo Mazzuco i Alberto Amati i wspólna
zabawa przy zespole Trio Mat Band.

Sierpień

Wakacje

8 sierpień 2015
Wyspa Młyńska, godz.17.00

Włoska Kolacja na Wyspie Młyńskiej
Agencja reklamowa Remedia dzięki wsparciu i współpracy Urzędu Miasta Bydgoszcz oraz sponsorów
i partnerów m.in. Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy, zaprosili mieszkańców Bydgoszczy
na wydarzenie kulturalno- rozrywkowe – kolację w stylu włoskim na Wyspie Młyńskiej.
Kolacja w stylu włoskim miała charakter festynu. Mistrzowie gastronomii serwowali włoską pizzę
prosto pieca oraz inne włoskie dania przygotowywane na żywo.
Odbyły się konkursy z nagrodami oraz gry i zabawy dla dzieci, a także projekcja filmu włoskiego.
Oglądano występy cygańskiego zespołu oraz lokalnych artystów.
Imprezę prowadziła kol. Edyta Starczewska.
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9 - 16 wrzesień 2015.

Wycieczka członków TWP do Włoch.
Trasa wycieczki wiodła przez Pisę, Florencję i Rzym.

5 październik 2015.
Dom Seniora, osiedle Leśne, godz. 11.00

Włoski Dzień Seniora
Prezes Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy Elżbieta Renzetti odbyła wizytę w Domu
Seniora na Osiedlu Leśnym w Bydgoszczy.
Była to wspólna inicjatywa kierownictwa Domu Seniora i Towarzystwa Polsko-Włoskiego.
Spotkanie zatytułowano „ Moje życie w pięknych Włoszech”.

15 październik 2015.
Poznań.

Targi turystyczne.
Corocznie przedstawiciele Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy wyjeżdżają na targi
turystyczne, uczestnicząc w organizowanych konferencjach i spotkaniach z touroperatorami.
Jest to konieczne ze względu na prowadzenie informacji turystycznej dla Polaków i Włochów, co jest
jednym ze statutowych celów działalności towarzystwa.
W 2015 roku w Poznaniu, na największych targach w Polsce - Tour Salon 2015– Targi Regionów i
Produktów Turystycznych uczestniczyły:
prezes Elżbieta Renzetti
rzecznik prasowy Edyta Starczewska
członek Anna Marzyńska.

28 październik 2015.
Klinika Onkologii i Hematologii
Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza,
IV p. świetlica.godz.13.30

Spotkanie pt. Jan Paweł II pielgrzymem
pokoju.
Organizatorami tego spotkania byli nauczyciele i pracownicy Kliniki Onkologii i Hematologii
Dziecięcej oraz prezes Towarzystwa Polsko-Włoskiego Elżbieta Renzetti.
W spotkaniu oprócz personelu pracującego, uczestniczyły przebywające i leczone dzieci i ich rodzice.
Był to dzień poświęcony życiu papieża Jana Pawła II.
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Podczas spotkania prezes Elżbieta Renzetti opowiadała o współpracy z papieżem Janem Pawłem II
oraz przekazała materiały dotyczące Włoch i bajki z prywatnej filmoteki, łącznie 30 kompaktów.
Na zakończenie spotkania odbyła się projekcja filmu fotografa papieskiego Arturo Mari pt. „Moje
życie dla niego”.

19 listopada 2015.
Restauracja Hotelu Brda, godz., 17.30

Włoska jesień 2015.
Kolejna już Włoska Jesień 2015 była świetnym pomysłem integracji międzynarodowej i społecznej
poprzez stworzenie dla mieszkańców Bydgoszczy i wielu mieszkających tutaj Włochów, atrakcyjnej i
taniej imprezy kulturalnej dostępnej dla kieszeni każdego mieszkańca.
W części artystycznej wystąpił włoski piosenkarz Roberto Zucaro ze swoim zespołem, wykonując
ulubione piosenki włoskie.
Odbył się też pokaz mody, pokaz makijażu i konkurs wiedzy o Włoszech, a następnie dyskoteka przy
śpiewie i muzyce Roberto Zucaro.
Organizatorem tego przedsięwzięcia było Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy: prezes
Elżbieta Renzetti i wiceprezes Donata Rac oraz Hotel Brda.
Bilet na imprezę kosztował 15 zł. Imprezę prowadziła Edyta Starczewska.

18 grudzień 2015.
Restauracja Hotel Villa Secesja,
ul.Gdańska 18, godz. 18.00

Włoska Wigilia.
Udział w wieczorze wigilijnym Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy mieli tylko jego
członkowie i osoby towarzyszące.
Było to ostatnie spotkanie członków w 2015 roku.
Podkład muzyczny stanowiły płyty z kolędami. Podzielono się opłatkiem. Prezes Elżbieta Renzetti
podziękowała wszystkim za ich wkład w realizację dużej ilości wydarzeń kulturalnych, promujących
kulturę i tradycję Włoch.
Pani Bogusława Marzyńska z Pisy opowiadała zebranym o tradycji obchodzonych świąt
bożonarodzeniowych przez Włochów i różnicach polskich tradycji.
Kol. Maria Elżbieta Kwiatkowska deklamowała swój wiersz pt. „Cisza przed…”.
Obecna na spotkaniu dr Grażyna Ciemniak, będąca członkiem honorowym Towarzystwa PolskoWłoskiego, podziękowała zarządowi za szczególne działania w krzewieniu kultury włoskiej i życzyła
dalszych sukcesów.
Koszty uczestnictwa w wysokości 50 zł opłacano indywidualnie.
Na opłacenie programów artystycznych w 2015 roku otrzymano dotację ze środków Urzędu Miasta w
wysokości 18 000 zł, w tym:
Bella Italia
6000 zł
Włoskie Lato 12000 zł
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Niektóre imprezy organizowano we współdziałaniu z Miejskim Centrum Kultury i Hotelem Brda, co
znacznie usprawniło organizację tych imprez.
Członkowie Towarzystwa Polsko-Włoskiego intensywnie uczestniczyli w różnych imprezach
kulturalnych organizowanych w mieście przez inne jednostki ,działające w obszarze kultury. Brali
udział w festynach, turniejach, bywali na koncertach na zaproszenie innych organizatorów
zaznaczając obecnością swoje istnienie.
W 2015 roku zarząd towarzystwa spotykał się z członkami w pierwsze środy miesiąca. Odbyło się 10
spotkań zarządu z członkami oraz 2 spotkania samego zarządu. W każdych spotkaniach towarzystwa
czynnie uczestniczyła Komisja Rewizyjna konsultując bieżące poczynania i problemy towarzystwa.
Koszty utrzymania biura opłacane były ze środków własnych, pozyskanych ze składek członkowskich.
W dniu 01.01.2015 Towarzystwo Polsko-Włoskie liczyło 29 członków zwyczajnych, 4 członków
wspierających i 4 członków honorowych.
Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy prowadzi swoją stronę internetową
www.api.bydgoszcz.pl , na której dostępny jest statut towarzystwa, zasady członkostwa,
wcześniejsze i bieżące informacje o działalności oraz przydatne informacje turystyczne, druki
formularzy zgłoszeniowych.
Na portalu społecznościowym Facebook Towarzystwa Polsko-Włoskiego, prowadzonym przez prezes
Elżbietę Renzetti można zapoznać się z bieżącymi wydarzeniami i imprezami krajowymi i
zagranicznymi w działalności towarzystwa.
Podsumowując działalność Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy w 2015 roku, trzeba
powiedzieć, że w pełni został wykonany bardzo bogaty program imprez, które w sposób znaczny
wzbogaciły i niekiedy uzupełniły propozycje kulturalne miasta.
Śmiało można powiedzieć, że fantastyczne imprezy Towarzystwa Polsko-Włoskiego cieszyły się
dużym zainteresowaniem i frekwencją mieszkańców. Towarzystwo otrzymało wiele pochwał i
podziękowań za świetną zabawę i uzyskało bardzo dobre notowania i opinie o wysokiej jakości
organizowanych imprez.
Duży udział w tym sukcesie miała prezes Elżbieta Renzetti, która wraz z wiceprezesami pozyskiwała
środki w postaci dofinansowania, nawiązywała kontakty ze szczególnie cennymi artystami, rozliczała
imprezy. Wielokrotnie udzielała wywiadów i spotykała się z różnymi grupami społecznymi krzewiąc
kulturę, tradycję i historię Włoch.
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