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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI    
                 TOWARZYSTWA  POLSKO-WŁOSKIEGO w BYDGOSZCZY   
                                                   w 2016 roku.                                                     

Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy jest organizacją pożytku publicznego, nie prowadzącą 
działalności gospodarczej a własne środki pochodzą ze składek członkoskich. 
  
Praca zarządu i wszystkich członków jest działalnością społeczną, za którą nikt nie otrzymywał 
żadnego wynagrodzenia. 

Działalność i cele towarzystwa określone są szczegółowo w Statucie Towarzystwa Polsko-
Włoskiego w Bydgoszczy. 
Głównym celem towarzystwa jest rozszerzanie w Polsce wiedzy o historii, życiu i kulturze włoskiej, 
utrzymywanie i rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwem Polski i Włoch,  
promowanie Polski we Włoszech. 

Realizacja tych 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. 

Finansowanie programów artystycznych dużych imprez dla szerokiej publiczności odbywa się przy 
wsparciu finansowym, ze środków Urzędu Miasta. 

W 2016 roku Towarzystwo Polsko-Włoskie otrzymało 14.900 zł, w tym 6.900 zł na Bella Italia i 
8.000 zł na Włoskie Lato. 

Chcąc usprawnić organizację niektórych imprez, towarzystwo organizuje je wspólnie z innymi 
podmiotami, takimi jak Miejskie Centrum Kultury, Hotel Brda, Restauracja Maestra. 

We wrześniu 2016 roku minęło już 19 lat działalności społecznej Towarzystwa Polsko-Włoskiego. 
Zarząd i Komisja Rewizyjna  działający w 2016 roku, zostali wybrani na Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczo-Wyborczym Członków, 18 marca 2015 roku a ich skład  przedstawia się 
następująco: 

      Zarząd: 

Elżbieta Renzetti    -   prezes  
      Robert Dziubich     -  wiceprezes 

            Donata Rac             -  wiceprezes 
      Grażyna Marcinkowska - wiceprezes 

            Ewa Jędrzejczak      - sekretarz 
            Stefania Piwańska   -  skarbnik 
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     Komisja Rewizyjna: 

Bolesław Ciemniak  - przewodniczący Komisji 
            Bogumił Grenz        - zastępca przewodniczącego Komisji 
            Lucyna Kęcik-Krzemieniecka - członek Komisji 
            Bożena Zimak       - członek Komisji  

Kierownik biura i rzecznik prasowy – Edyta Starczewska. 

Wszystkie przedsięwzięcia i zamiary zarządu towarzystwa w zakresie realizacji zadań statutowych 
były konsultowane z Komisją Rewizyjną. 

W dniu 31 grudnia 2016 roku Towarzystwo Polsko-Włoskie liczyło 26 członków zwyczajnych, 2 
członków wspierających i 4 członków honorowych. 

Spotkania członków Towarzystwa Polsko-Włoskiego odbywały się co miesiąc, w każdą środę 
miesiąca od godz.16.30. 
W 2016 roku odbyło się 11 spotkań z przerwą wakacyjną w sierpniu. 

Towarzystwa Polsko-Włoskie prowadzi stronę internetową www.api.bydgoszcz.pl . Na tej stronie 
można przeczytać statut towarzystwa, dowiedzieć się o aktualnie przygotowywanych imprezach, 
zapoznać się z zasadami członkostwa, uzyskać przydatne informacje turystyczne, a także obejrzeć 
zdjęcia. 
Zapowiedzi różnych imprez, wywiadów, spotkań, wydarzeń krajowych i zagranicznych można też 
zobaczyć na Facebooku prowadzonym przez prezes Elżbietę Renzetti. 

W 2016 roku zrealizowano następującą działalność statutową Towarzystwa Polsko-Włoskiego: 

       10 stycznia 2016 
Radio Kultura 

Wywiad dla Internetowego Radia Kultura 
Bydgoszcz, w audycji Smak Życia, Bella Italia. 

Prezes Towarzystwa Polsko-Włoskiego Elżbieta Renzetti wraz z rzecznikiem prasowym 
towarzystwa Edytą Starczewską udzieliły wywiadu redaktor Justynie Jakubowskiej z internetowego 
Radia Kultura Bydgoszcz dla audycji Smaki Życia, Bella Italia. 
Tematem wywiadu były wydarzenia z życia Towarzystwa Polsko-Włoskiego w 2015 roku oraz 
przedsięwzięcia kulturalne zaplanowane na rok 2016.  

       13 stycznia 2016, 
Restauracja Carramba 
w  Bydgoszczy, ul.Batorego 1, 
 godz. 19.30 

Spotkanie noworoczne. 

http://www.api.bydgoszcz.pl
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Pierwsze spotkanie Towarzystwa Polsko-Włoskiego w 2016 roku odbyło się tradycyjnie i uroczyście 
poza siedzibą towarzystwa, 13 stycznia w Restauracji  Carramba. Prezes Elżbieta Renzetti 
podsumowała statutową działalność TPW w 2015 roku. Odbyła się też dyskusja o możliwości 
organizacji przedsięwzięć i spotkań TWP 2016 roku, których celem będzie promowanie kultury i 
historii Włoch mieszkańcom naszego regionu. 
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. 
Koszty konsumpcji ponosili uczestnicy spotkania. 

    5 lutego 2016, 
Hotel Brda, godz. 17.30    

       Karnawał włoski w stylu weneckim. 

Chcąc zaznaczyć okres karnawału elementem włoskim, zorganizowano imprezę „Karnawał włoski w 
stylu weneckim”, którą uświetnił włoski piosenkarz Alberto Amatti. Uczestnicy wystąpili w 
maseczkach karnawałowych. 
Organizatorami tego wieczoru było Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy, w osobach 
Elżbiety Renzetti i wiceprezes Grażyny Marcinkowskiej oraz Hotel Brda reprezentowany przez 
Joannę Dudziak. 
Wszyscy bawili się świetnie, w przerwach była możliwość porozmawiania i zrobienia sobie zdjęć z 
piosenkarzem. 

Imprezę prowadziła konferansjerka, prezenter i rzecznik TWP Edyta Starczewska. 
Koszty w wysokości 20 zł od osoby ponosili uczestnicy.  

     26 lutego 2016,    
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bydgoszczy, godz.16.30 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków 
Towarzystwa Polsko-Włoskiego w 
Bydgoszczy. 

Na potrzeby Walnego Zebrania Sprawozdawczego przygotowano następujące materiały i 
dokumenty: 

- Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy w 2015 roku, 
- Rachunek zysków i strat Towarzystwa Polsko-Włoskiego za okres od 01.01.2015 do 
   31.12. 2015.  
- Bilans za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 sporządzony na dzień 31.12.2015. 
- Informację dodatkową do sprawozdania finansowego Towarzystwa Polsko-Włoskiego w          

Bydgoszczy w 2015, 
- Informację Skarbnika Towarzystwa Polsko-Włoskiego za 2015, 
- listę członków Towarzystwa Polsko-Włoskiego na dzień 1.02.2016, 
- Sprawozdanie komisji Rewizyjnej za 2015. 
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Przewodniczącym zebrania był wiceprezes Robert Dziubach. 
Protokółowała kierownik i rzecznik towarzystwa Edyta Starczewska. 

Przedstawione materiały rozpatrzone zostały przez obecnych członków na Walnym Zebraniu 
pozytywnie, bez uwag i podjęto uchwały w sprawie: 

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego, 
- zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 

            - udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy. 

Szczegółowy porządek i przebieg obrad zawarty jest w Protokole z Walnego Zebrania 
Sprawozdawczego Członków Towarzystwa Polsko-Włoskiego z dnia 26 lutego 2016 roku, który 
znajduje się w biurze towarzystwa.  

  
                                                                                                                                                                               
13 marca 2015 , 
Restauracja Maestra przy Operze Nova 
ul. Marszałka Focha 5, Bydgoszcz  
godz.18.00 

               Dzień Kobiet. 

W 2016 roku swoje święto Panie obchodziły bardzo oryginalnie w Restauracji Maestra przy 
Operze Nova z kabaretem Stand up i warsztatami de coupage. 
Najpierw wspólnie bawiono się podczas występu kabaretowego i śpiewie piosenek. Potem odbyły 
się warsztaty de coupage pod okiem wykwalifikowanych pań, znających tę technikę zdobienia. 
Każda z pań własnoręcznie wykonywała preferowane przez siebie gadżety, które zabrała ze sobą do 
domu. 
Materiały niezbędne do tych prac były już przygotowane przez szkolących. 
Na zakończenie odbyła się dyskoteka w rytmach włoskich. 

Imprezę przygotowała Restauracja Maestra wspólnie z Towarzystwem Polsko-Włoskim. 
Koszty uczestnictwa wynosił 20 zł od osoby. 

11 kwietnia 2016. 
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego 
 w Bydgoszczy, ul. Berwińskiego 4,  
godz.18.00 

Spotkanie z prof. Adamem Sudołem w 
Muzeum dyplomacji i Uchodźstwa 
Polskiego w Bydgoszczy. 

      „Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre. 
       Nienaganne maniery, stylowe zachowanie, ujmujący wygląd.” 
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Na spotkanie sygnowane takim tytułem zaprosił prof. dr hab. Adam Sudoł z Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dyrektor Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego i 
jednocześnie Honorowy Członek Towarzystwa Polsko-Włoskiego. 
Jak zwykle udział w spotkaniach z prof. Adamem Sudołem dostarczył uczestnikom 
niezapomnianych wrażeń i dużo radości oraz wzbogacenia wiedzy na interesujący temat 
perfekcyjnego wyglądu, w różnych, nie tylko dyplomatycznych sytuacjach. 
Wiedzę przekazaną na prelekcji można było natychmiast wykorzystać przy kawie, przy stole, po 
spotkaniu. 
W tych sympatycznych okolicznościach wręczono prof. Adamowi Sudołowi Dyplom Ambasadora 
Kultury Włoskiej. 

   28  kwietnia 2016. 
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 

Konferencja prasowa w Bydgoskim 
Porcie Lotniczym. 
  

W Bydgoskim Porcie Lotniczym odbyła się konferencja prasowa poświęcona uruchamianiu nowych 
połączeń z Bydgoszczy do Rzymu, które zapewniają włoskie linie lotnicze Mistral Air. 

Udział w konferencji wzięli: dyrektor handlowy Mistral Air Mark Camillerego, prezes Portu 
Lotniczego w Bydgoszczy SA Tomasz Marczewski, wiceprezydent Torunia Andrzej Rakowicz, 
wiceprezydent Bydgoszczy Maria Wasiak, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr 
Całbecki. Gościem na specjalne zaproszenie marszałka województwa była prezes Towarzystwa 
Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy Elżbieta Renzetti oraz rzecznik prasowy towarzystwa Edyta 
Starczewska. 

Towarzystwo Polsko-Włoskie przygotowało bazę do odbycia konferencji poprzez zapewnienie 
tłumacza obsługujące rozmowy oraz włączyło się do organizacji imprezy inaugurującej otwarcie linii 
lotniczej w późniejszym terminie.  

19 maja 2016. 
Restauracja Maestra przy Operze Nova, 
ul. Marszałka Focha 5, Bydgoszcz  
godz.18.00 
         Cafe Concerto Młode Talenty. 

Celem zorganizowania tego koncertu było zaprezentowanie młodych i utalentowanych artystów 
mieszkańcom Bydgoszczy. 
Wystąpili: 
      Justyna Jakubowska – pianistka, 
      Zuzanna Szary – sopran. 
Imprezę prowadziła Edyta Starczewska. Organizatorem było Towarzystwo Polsko-Włoskie w 
osobach: prezes Elżbiety Renzetti, wiceprezes Donaty Rac, wiceprezes Grażyny Marcinkowskiej 
wraz ze współorganizatorem Restauracją Maestra. 

Bilety kosztowały 10 zł/ osobę. 
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     2 czerwca 2016.  
Restauracja Maestra przy Operze Nova, 
 godz.17.00             Koncert Bella Italia. 

2 czerwca każdego roku, Włosi obchodzą swoje Święto Narodowe. 
Koncerty Bella Italia to cykliczne koncerty na stałe wpisane w kalendarz bydgoskich wydarzeń 
kulturalnych z okazji święta Włoch. 
W 2016 roku była to szczególnie prestiżowa impreza zorganizowana dla mieszkańców Bydgoszczy 
przez Towarzystwo Polsko-Włoskie. 
Część muzyczną koncertu zapewnił międzynarodowej klasy muzyk włoski Maurizio Nicollini. 
Artysta ten jest absolwentem konserwatorium muzycznego w Genui w klasie piano i perkusja. Zrobił 
dużą karierę zagraniczną, koncertował z wielkimi orkiestrami świata. 
Repertuar artysty to utwory muzyki klasycznej, pop i jazz, które wykonuje i też śpiewa w języku 
włoskim, angielskim, hiszpańskim i francuskim. 
Występ Maurizio Nicolliniego był prawdziwą ucztą dla melomanów. 

W drugiej części imprezy odbył się konkurs wiedzy o Włoszech. 
Zwyciężczyni konkursu otrzymała bilet na pierwszy rejs włoskich linii lotniczych Mistral Air z 
Bydgoszczy do Rzymu, ufundowany przez Port Lotniczy Bydgoszcz SA. 

Imprezę prowadziła Edyta Starczewska. 

Organizator, Towarzystwo Polsko-Włoskie – prezes Elżbieta Renzetti;, współorganizator, 
Restauracja Maestra. 

Impreza został sfinansowana ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy w wysokości 6.900 zł. 
Wstęp bezpłatny. 

    16 czerwca 2016. 
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 

Nowe połączenie lotnicze Bydgoszcz – 
Rzym. 

   W dniu otwarcia włoskich linii lotniczych Mistral Air i inauguracji połączenia lotniczego 
Bydgoszcz – Rzym, na lotnisku w Bydgoszczy odbyła się impreza promująca to wydarzenie. 
Towarzystwo Polsko-Włoskie, w osobie prezes Elżbiety Renzetti włączyło się w organizację tej 
uroczystości, jednocześnie promującej Bydgoszcz i Województwo Kujawsko-Pomorskie. 

Piosenkarz włoski Mateo Mazucca dał koncert piosenek wspólnie zespołem Duo Mat Band. 
Wyświetlono film o tematyce włoskiej.. 
Goście tej uroczystości mieli też możliwość odwiedzić Wojskowe Zakłady Lotnicze, 

W uroczystości inauguracji pierwszego lotu Bydgoszcz – Rzym, na specjalne zaproszenie prezesa 
Portu Lotniczego Bydgoszcz SA uczestniczyła prezes Towarzystwa Polsko-Włoskiego Elżbieta 
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Renzetti, dr Grażyna Ciemniak – członek honorowy Towarzystwa Polsko-Włoskiego oraz 
wiceprezes towarzystwa Grażyna Marcinkowska. 

Port Lotniczy w Bydgoszczy ufundował też bilet na pierwszy lot z Bydgoszczy do Rzymu dla 
zwycięzcy konkursu wiedzy o Włoszech, który odbył się podczas imprezy Bella Italia w dniu 
2.06.2016. 
      

     4-11 lipca 2016. 
Rzym. 

Kujawsko-Pomorskie promuje się w 
Rzymie. 

Promocja regionu została zorganizowana przez: Port Lotniczy Bydgoszcz SA, Włoskie Linie 
Lotnicze Mistral Air i Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy. 
Na spotkaniach promocyjnych obecni byli touroperatorzy włoscy i polscy, przedstawiciele biur 
podróży naszego regionu. Spotkania odbywały się w obecności Ambasadora Polski Tomasza 
Orłowskiego. 
Towarzystwo Polsko-Włoskie reprezentowała prezes Elżbieta Renzetti. 

    15 lipca 2016. 
Hotel Przystań na Wyspie Młyńskiej, 
godz. 18.00         Włoskie Lato w Bydgoszczy. 

Włoskie Lato to impreza corocznie wyczekiwana przez mieszkańców Bydgoszczy, ciesząca się 
dużym zainteresowaniem. 

W 2016 roku imprezę uświetnił włoski muzyk Liugi Pagano ze swoim zespołem. 
W czasie swojej kariery Liugi Pagano grał z Poulem McCartneyem, występował z największymi 
gwiazdami kina, koncertował na cały świecie. Gościnnie można go oglądać w muzyczno-tanecznym 
show ‘Jaka to melodia”. Gra na gitarze akustycznej i śpiewa. 
Bydgoszczanom, Ligi Pagano przybliżał przepiękne pieśni neapolitańskie i znane przeboje włoskie. 
Mimo niezbyt ładnej pogody frekwencja była bardzo duża. 
Po występie odbyła się swoista dyskoteka,, robiono zdjęcia i rozmowom nie było końca. 

Imprezę prowadziła Edyta Starczewska. 

Organizatorzy: Towarzystwo Polsko-Włoskie – prezes Elzbieta Renzetti i współorganizator, 
restauracja Przystań na Wyspie Młyńskiej. 

Impreza finansowana ze środków Urzędu Miasta w Bydgoszczy w wysokości 8.000 zł. 
Wstęp bezpłatny. 
  

        25 sierpnia 2016. 
 TVB Zbliżenia 

Trzęsienie ziemi we Włoszech. 
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W Telewizji Bydgoszcz, w programie „Zbliżenia” redaktor Rafał Przybyszewski przeprowadził 
wywiad z prezesem  Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy, będącą jednocześnie 
ambasadorem kultury włoskiej panią Elżbietą Renzetti. 
Tematem rozmowy była tragedia jaka dotknęła Włochy podczas trzęsienia ziemi. 
Głównie ucierpiały regiony Lazio, Umbria, Marche i Abruzzo. Rozmawiano o cierpieniu 
mieszkańców tych regionów i pomocy dla poszkodowanych. 
Prezes powiadomiła, że Towarzystwo Polsko-Włoskie zamierza zorganizować koncert charytatywny, 
w którym wystąpią artyści polscy i włoscy przebywający w Polsce. 
Miejscem koncertu będzie restauracja Maestra w Operze Nova.  
  

     6 września 2016. 
 Restauracja Maestra przy Operze Nova, 
 godz.18.00  
      Koncert charytatywny-  Bydgoszczanie 
      solidarni z narodem włoskim. 

„W hołdzie ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech” taka myśl przyświecała koncertowi 
charytatywnemu, w którym wystąpili wspaniali artyści:  Michał Szymanowski – znany pianista 
polski i Maurizio Nicolini – muzyk i wokalista włoski. 
W trakcie koncertu uczestnicy wysyłali SMS-y o treści Pomagam – Włochy na specjalny numer 
72052, gromadzący fundusze na pomoc dla ofiar dotkniętych ta tragedią we Włoszech. Podano 
również konto Caritas Polska do wpłat pieniędzy. 

Restauracja Maestra przygotowała w swoim menu specjalne danie, Pasta all’AMATRICIANA, 
którego przepis pochodzi ze słynnej miejscowości Amatrice, która w czasie trzęsienia ziemi uległa 
totalnemu zniszczeniu. 

Organizatorem charytatywnego koncertu było Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy w 
osobach prezes Elżbiety Renzetti i wiceprezes Donaty Rac i współorganizator Restauracja Maestra. 

Koncert prowadziła konferansjerka, prezenter i rzecznik TWP Edyta Starczewska. 
Wstęp na koncert był bezpłatny.  

     13-15 października 2016. 
Poznań.  

Targi turystyczne w Poznaniu. 

Prowadzenie informacji turystycznej dla Polaków i Włochów jest jednym ze statutowych celów 
działalności stowarzyszenia. 
Chcąc realizować ten cel, niezbędne jest śledzenie aktualnych ofert biur podróży, uczestnicząc w 
targach turystycznych, w organizowanych konferencjach i spotkaniach z touroperatorami. 

W 2016 roku prezes Towarzystwa Polsko-Włoskiego Elżbieta Renzetti uczestniczyła w targach 
turystycznych w Poznaniu, spotykając się z touroperatorami z poszczególnych regionów Włoch. 
Przywiozła stamtąd bogatą ofertę możliwości pobytu i zwiedzania Włoch. 
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Koszty pobytu prezes opłacała osobiście.  
   

      6  listopada 2016. 
Kościół pw. św, Mikołaja, 
w Starym Fordonie godz., 17.30 

Włoska Jesień 2016. 

Koncert, który odbył się w ramach organizowanej corocznie Włoskiej Jesieni  był absolutną 
nowością ze względu na rodzaj muzyki i miejsce. 
Wystąpił włoski organista Christian Tarabbia, absolwent konserwatorium w Novara oraz 
Międzynarodowej Akademii Muzycznej w Melbourne, wieloletni organista w Lourdes, dyrektor 
artystyczny corocznego Międzynarodowego Festiwalu organowego w Arona. 
Christian Tarabbia grał swoje recitale we Włoszech i na całym świecie, a jego występy były 
transmitowane przez międzynarodowe telewizje i radia, polskie, włoskie, hiszpańskie, portugalskie i 
amerykańskie. 
W programie tego prestiżowego koncertu w Bydgoszczy znalazły się utwory takich twórców muzyki 
jak:  Girolamo Cavazzoni, Alessandro Marcello, Giovanni Battista Martini,  Piccolo Moretti, 
Giovani Morandi, Padle Davide da Bregamo, Vincenzo Antonio Petrali, Marco Enrico Bossi i Pietro 
Mascagni. Była to muzyka tworzona na przestrzeni lat 1530 do 1945. 
Na zakończenie koncertu artysta zagrał specjalnie dedykowany dla prezes Elżbiety Renzetti utwór 
Ave Maria.  

Koncert został zorganizowany przez Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy oraz 
Stowarzyszenie Bydgoski Wyszogród.  

Imprezę prowadziła Edyta Starczewska. 
Wstęp na imprezę dla wszystkich był bezpłatny. 

    20 grudnia 2016. 
Restauracja Dolce Vita w Bydgoszczy, 
 godz. 18.00 

   Włoska Wigilia. 

Na wieczorze wigilijnym spotkali się członkowie Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy 
wraz ze swoimi przyjaciółmi i sympatykami Włoch. Było dużo Włochów przebywających lub 
pracujących tymczasowo w Bydgoszczy. Fakt ten wzbogacił sympatyczną atmosferę wieczoru. W 
menu wigilijnym znalazły się potrawy włoskie i polskie. 

Prezes Towarzystwa Polsko-Włoskiego Elżbieta Renzetti podziękowała członkom za społeczną 
pracę w krzewieniu kultury włoskiej w ciągu minionego roku. 
Dzielono się opłatkiem. Kolędy i piosenki świąteczne śpiewała młoda piosenkarka Agnieszka 
Glazik. 

Koszt uczestnictwa w wysokości 50 zł opłacali uczestnicy wieczoru. 

Reasumując: 
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Niezależnie od statutowej działalności Towarzystwa Polsko-Włoskiego, członkowie stowarzyszenia  
aktywnie też, uczestniczyli w imprezach kulturalnych, na zaproszenie innych jednostek, działających 
w obszarze kultury. Wymienić tutaj można m.in. Camerimage, Lato Włoskie w Inowrocławiu, 
koncert kolęd i pastorałek Eleni, wywiady udzielane dla radia i telewizji. 

Podsumowując działalność Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy trzeba powiedzieć, że 
cały program imprez zaplanowanych w 2016 roku został wykonany na bardzo wysokim poziomie.  
Artyści, wykonawcy, zaproszeni do współpracy noszą miano światowej klasy, każdy w swojej 
profesji. Imprezy zorganizowane przez Towarzystwo Polsko-Włoskie, nie dość, że znacząco 
wzbogaciły i uzupełniły pozycje kulturalne miasta, to jeszcze umożliwiły udział mieszkańcom 
mającym niskie dochody. 
Dlatego śmiało można powiedzieć, ż imprezy Towarzystwa Polsko-Włoskiego cieszyły się dużym 
zainteresowaniem i frekwencją mieszkańców, o czym świadczą pochwały i podziękowania za 
świetną zabawę kierowane na nasz adres. 
Bardzo duży udział w sukcesach Towarzystwa Polsko-Włoskiego miała prezes Elżbieta Renzetti, 
która wraz z wiceprezesami pozyskiwała środki w postaci dofinansowania imprez, nawiązywała 
kontakty ze szczególnie cenionymi artystami włoskimi, rozliczała wszystkie imprezy. 
Wielokrotnie spotykała się z różnymi grupami społecznymi, krzewiąc kulturę, tradycję i historię 
Włoch. 

Opracowała: 

       Ewa Jędrzejczak 
       sekretarz TWP 

Bydgoszcz, 28.02.2017  


