SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA POLSKO-WŁOSKIEGO
w BYDGOSZCZY w 2017 roku.
Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy jest organizacją pożytku publicznego, nie
prowadzącą działalności gospodarczej. Środki własne pochodzą ze składek
członkowskich.
Środki pozyskane od sponsorów oraz uzyskane w konkursach dotacje z Urzędu Miasta
przeznaczone są na realizację przedsięwzięć określonych w statucie.
Działalność Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy opiera się całkowicie na pracy
społecznej członków, za którą nikt i nigdy nie otrzymał żadnego wynagrodzenia.
Głównym celem Towarzystwa Polsko-Włoskiego określonym w Statucie jest działanie na
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami Polski i Włoch realizowane poprzez:
podejmowanie działań w zakresie samorządności, kultury, nauki i sztuki,
gospodarki, turystyki i sportu dla dobra Polski i Włoch (targi, wystawy, festyny,
koncerty, pokazy mody imprezy sportowe i rekreacyjne, wymiany bezdewizowe,
wizyty studyjne dziennikarzy,przedstawicieli touroperatorów, współpraca z miastami
bliźniaczymi Bydgoszczy i regionu oraz ośrodkami Polonii we Włoszech, publikacja
materiałów promocyjnych w języku polskim i włoskim),
pośredniczenie w kontaktach polsko-włoskich w zakresie kultury, nauki, sztuki,
turystyki i sportu,
promowanie za granicą twórczości bydgoskich artystów przyczyniających się do
rozwoju kultury i sztuki oraz kreowania wizerunku Bydgoszczy i regionu jako
znaczącego ośrodka kultury,
kreowanie Bydgoszczy i regionu jako miejsc atrakcyjnych turystycznie, prowadzenie
informacji turystycznej dla Polaków i Włochów oraz współpraca z organizacjami
turystycznymi krajowymi i zagranicznymi,
prowadzenie działalności charytatywnej.
W 2017 roku Towarzystwo Polsko-Włoskie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Miasta w
wysokości:
● 2000 zł z okazji 20-lecia Towarzystwa Polsko-Włoskiego,
● 5000 zł na realizację projektu Bella Italia – Święto Włoch
oraz otrzymało wsparcie finansowe na cele statutowe:
● 2000 zł od spółki Pro-Natura,
● 1000 zł od Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych.
Realizacja niektórych programów organizowana była przy współudziale restauracji
Maestra i restauracji Villa Secesja.
Zarząd i Komisja Rewizyjna Towarzystwa Polsko-Włoskiego działali w składzie wybranym
18 marca 2015 roku, z póżniejszymi zmianami w 2017 roku, spowodowanymi rezygnacją
Roberta Dziubicha z funkcji wiceprezesa i rezygnacją Bolesława Ciemniaka z funkcji
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Zarząd zgodnie ze swoimi uprawnieniami, wynikającymi z par. 22, pkt 1 Statutu TPW
dokoptował Grażynę Ciemniak na funkcję wiceprezesa.
Po dokonanych zmianach skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawiał się
następująco:
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Zarząd
Elżbieta Renzetti – prezes
Grażyna Ciemniak – wiceprezes
Donata Rac
-wiceprezes
Grażyna Marcinkowska-wiceprezes
Ewa Jędrzejczak -sekretarz
Stefania Piwańska -skarbnik
Komisja Rewizyjna:
Bożena Zimak - Przewodnicząca
Bogumił Grenz- z-ca przewodniczącego
Lucyna Kęcik-Krzemieniecka -członek
Hanna Bryske – członek
oraz Edyta Starczewska – kierownik biura, rzecznik prasowy.
Przy podejmowaniu decyzji i zamierzeń w zakresie realizacji zadań statutowych, Zarząd
TPW konsultował się na bieżąco z Komisją Rewizyjną.
W dniu 31 grudnia 2017 r. Towarzystwo Polsko-Włoskie liczyło 26 członków zwyczajnych,
4 członków honorowych i 2 członków wspierających, natomiast od 01.01.2018r.skład
osobowy TPW
zmniejszył się do 27 członków , w tym 23 członków zwyczajnych i 4 członków honorowych.
Spotkania członków TPW odbywały się w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 16.30.
W 2017 roku odbyło się 11 spotkań z przerwą wakacyjną w sierpniu.
Towarzystwo Polsko-Włoskie prowadzi stronę internetową www.api.bydgoszcz.pl
zawierającą statut towarzystwa, aktualnie planowane imprezy, informacje turystyczne oraz
zdjęcia.
Podobne informacje dotyczące wywiadów, spotkań, wydarzeń krajowych i zagranicznych
dostępne są na Facebooku prowadzonym przez prezes Elżbietę Renzetti.
W 2017 roku działalność statutową Towarzystwa Polsko-Włoskiego realizowano poprzez
własną organizację zaplanowanych przedsięwzięć, a także uczestnicząc w imprezach
innych podmiotów działających w obszarze kultury, szczególnie promujących kulturę
Włoch.
I tak:
11 stycznia 2017r.  
Spotkanie Noworoczne 2017r.

Restauracja Villa Secesja
w Bydgoszczy
godz. 16.30
Uroczyste spotkanie noworoczne w 2017 roku inaugurujące 20-ty rok działalności TPW
odbyło się tradycyjnie poza siedzibą towarzystwa, w restauracji Villa Secesja, 11 stycznia
2017 roku.
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Prezes Elżbieta Renzetti posumowała działalność TPW w poprzednim 2016 roku, a
następnie dyskutowano o możliwościach realizacji działań statutowych w 2017 r.
W przemiłej atmosferze dr Grażyna Ciemniak będąca honorowym członkiem TPW
wręczyła podziękowanie prezes Elżbiecie Renzetti i wszystkim członkom TPW za
szczególne zaangażowanie w działalność towarzystwa.
Należy podkreślić, że dr Grażyna Ciemniak współpracowała i wspierała działalność TPW
na przstrzeni lat ,jako senator, poseł, wiceprezydent miasta.
W czasie spotkania w Villi Secesja wręczono też nagrody zwycięzcom internetowego
konkursu wiedzy o Włoszech i TPW.
Koszty konsumpcji ponosili za siebie uczestnicy spotkania.
Konferencja Turystyczna Polsko-Włoska w Poznaniu.

2 lutego 2017r.
Poznań

Jednym ze statutowych celów działalności Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy
jest prowadzenie informacji turystycznej dla Polaków i Włochów. Niezbędne jest więc
śledzenie aktualnych ofert biur podróży polskich i zagranicznych oraz uczestniczenie w
targach turystycznych, organizowanych konferencjach i spotkaniach z touroperatorami.
2lutego 2017 roku prezezTPW Elżbieta Renzetti spotkała się z touroperatorami
poszczególnych regionów Włoch w Poznaniu, przywożąc stamtąd bogate oferty dotyczące
możliwości pobytu i zwiedzania Włoch.
Koszty pobytu prezes TPW opłaciła we własnym zakresie.

10 lutego 2017r.

Karnawał Wenecki.

Restauracja Villa Secesja
w Bydgoszczy,
godz. 20.00

Towarzystwo Polsko-Włoskie sięgając do tradycji wywodzącej się od XIII wieku
zorganizowało imprezę tzw. Karnawał Wenecki w Restauracji Villa Secesja. Uczestniczyli
w niej tylko członkowie towarzystwa z Bydgoszczy, Inowrocławia z rodzinami i znajomymi.
Obowiązywały maseczki. Menu dostępne było z karty specjalnie przygotowanej na tą
okoliczność.
Wszyscy bawili się przy piosenkach i muzyce włoskiej wybieranej przez DJ- a.
Koszty uczestnictwa każdy ponosił osobiście.

3 marca 2017r.

Piąta rocznica obchodów imienin Króla Kazimierza Wielkiego.

Przy pomniku
Króla Kazimierza
Wielkiego
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Na specjalne zaproszenie Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, delegacja Towarzystwa Polsko-Włoskiego
uczestniczyła w obchodach imienin Króla Kazimierza Wielkiego, założyciela miasta
Bydgoszczy. [lokacja 19 kwietnia 1346 roku]
Towarzystwo Polsko-Włoskie reprezentowali: prezes Elżbieta Renzetti, rzecznik prasowy
Edyta Starczewska, ówczesny przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław
Ciemniak,z-ca przew.
Komisji Rewizyjnej Bogumił Grenz.
W obchodach imieninowych Króla uczestniczyli również członkowie honorowi TPW – dr
Grażyna Ciemniak i prof. dr hab. Adam Sudoł, wykładowca UKW w Bydgoszczy.
Delegacja Towarzystwa Polsko-Włoskiego
złożyła pod pomnikiem wiązankę okolicznościową, barwami nawiązujacą do kolorów flagi
włoskiej.
Wśród gości obchodów byli przedstawiciele władzy administracyjnej, życia politycznego,
wojska, policji i UKW oraz licznie zebrani mieszkańcy miasta.
Uczestnicy wysłuchali prelekcji prof. Adama Sudoła i obejrzeli pokaz tańców
średniowiecznych w wykonaniu zespołu Tańca Dawnego „Kazimierki” z
Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uwieńczeniem imprezy były salwy honorowe i przemarsz barwnego korowodu ulicami
miasta.
8 marca 2017 r.

Dzień Kobiet po Włosku.

Restauracja Maestra
w gmachu Opera Nova
ul. Mar. Focha 5,
godz.17.00

Jednym ze współorganizatorów imprezy zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet w restauracji
Maestra było Towarzystwo Polsko-Włoskie.
Podczas imprezy odbyły się pokazy futer i biżuterii. W bocznych stołach przygotowano
przekąski, desery, kawę, herbatę, lampki wina, zimne napoje. Rozbrzmiewała muzyka lat
20 i 30-tych przygotowana przez DJ-a. Niespodzianką wieczoru był pokaz i nauka tańca
burleska.
Dużą frajdą dla pań była możliwość przymierzania prezentowanych futer ze znanej
pracowni kuśnierskiej w Bydgoszczy.
Bilety w cenie 55zl/osobę każdy opłacał we własnym zakresie.

15 marca 2017 r.

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Polsko-Włoskiego

w

Bydgoszczy.

Siedziba TWP w
Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej
w Bydgoszczy,
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godz. 16.30

Na potrzeby Walnego Zebrania Sprawozdawczego przygotowano następujące materiały i
dokumenty dotyczące działalności Towarzystwa Polsko-Włoskiego w 2016 roku:
- Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy w 2016 r.
- Rachunek zysków i strat Towarzystwa Polsko-Włoskiego za okres od 1.01.2016 do
31.12.2016 r.
- Bilans za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r sporządzony na dzień 31.12.2016 roku.
- Informację dodatkową do sprawozdania finansowego Towarzystwa Polsko-Włoskiego w
Bydgoszczy w 2016 r.
- Informację skarbnika Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy za 2016 r.
- Listę członków Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy na dzień 1.02 2017 roku.
- Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2016 r.
Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrana została dr Grażyna Ciemniak,
członek honorowy TWP, a obecnie wiceprezes Zarządu. Na protokolanta wybrano Edytę
Starczewską.
Materiały przygotowane na walne zebranie zostały rozpatrzone przez obecnych członków
towarzystwa na zebraniu , pozytywnie, bez uwag i podjęto w tej sprawie następujące
uchwały:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego,
- zatwierdzenia sprawozdania Komisji rewizyjnej,
- udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy za
2016 rok.
Po dyskusji podjęto również jednomyślnie uchwały:
- w sprawie programu działalności Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy w 2017
roku,
- utrzymania i akceptacji składki członkowskiej w wysokości 12 zł miesięcznie z
możliwością ewentualnej zmiany, gdyby zaistanialy obiektywne, niezależne od
towarzystwa przesłanki dotyczące wzrostu kosztów.
Szczegółowy porządek i przebieg obrad zawarty jest w Protokole z Walnego Zebrania
Sprawozdawczego Członków Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy z dnia 15
marca 2017 roku, znajdującym się w biurze Towarzystwa.
Kocham Włochy.

25 kwietnia 2017r.

Towarzystwa

Jubileuszowa impreza zorganizowana z okazji 20-lecia
Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy.

Muzeum Dyplomacji i
Uchodżstwa Polskiego
w Bydgoszczy,
godz. 16.00
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Na imprezę inauguracyjną Jubileuszu 20-lecia TPW, zaprosili wspólnie, prezes TPW
Elżbieta Renzetti i dyrektor Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego prof. dr hab.
Adam Sudoł.
Wiceprezes TPW dr Grażyna Ciemniak przedstawiła zebranym podsumowanie bogatej i
różnorodnej działalności TWP w okresie 20-u lat istnienia.
Prof. Adam Sudoł opowiedział o dyplomacji Włoch. Obejrzano też film „Roma sei bella”
oraz multimedialną prezentację zdjęć z imprez organizowanych w okresie 20-to letniego
istnienia Towarzystwa.
Po części oficjalnej zebrani udali się na poczęstunek, serwowany przez sponsorów i
miłośników TPW. Był tort urodzinowy, włoskie przysmaki przygotowane przez włoskich
przyjaciół towarzystwa, koktajl włoski sporządzony przez prezes Elżbietę Renzetti, wina
serwowane z winnicy, kawa, herbata i szampan.

Bella Italia. Święto Włoch.

2 czerwca 2017r.
Restauracja Maestra
w Operze Nova,
Bydgoszcz ul Focha 5,
godz. 18.00

Koncert Bella Italia odbył się z okazji przypadającego 2 czerwca Narodowego Święta
Włoch i wpisał się w przypadające w tym roku 20-lecie istnienia TPW w Bydgoszczy.
Gwiazdą tego prestiżowego koncertu była ceniona na świecie artystka operowa, sopran
Dominika Zamara. Na fortepianie akompaniował jej jeden z najwszechstronniejszych
pianistów swojej generacji, uznany na świecie – Bartłomiej Wezner.
Ten prestiżowy koncert dostarczył miłośnikom elitarnej kultury niezapomnianych
wzruszeń.
W przewie koncertu wystąpiła instruktor fitnessu Justyna Kucharko.
Koncert prowadziła konferansjer i prezenter Edyta Starczewska. Organizatorem koncertu
było TPW w osobach prezes Elżbiety Renzetti i wiceprezes Donaty Rac.
Profesjonalne nagłośnienie koncertu zostało przeprowadzone przez Trio-MatBend.
Na organizację tego koncertu TPW otrzymało dotację w ramach małych grantów z Urzędu
Miasta w wysokości 5000 zł.
1 lipca 2017 r.

Estate Italiana -muzyczne powitanie lata 2017 w

Inowrocławiu.
Inowrocław,
Park Solankowy
Muszla koncertowa,
godz. 18.00
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W 2017 roku była to już trzecia edycja Estate Italiana zorganizowana dla publiczności
inowrocławskiej bawiącej się w rytmach muzyki włoskiej.
Liczny udział w tej imprezie na specjalne zaproszenie wzięli też członkowie TPW z
Bydgoszczy.
W muszli koncertowej wystąpili znani artyści włoscy: Andrea Lattari z zespołem Ciao
Amore Band oraz Lugi Pagano, którzy również byli gwiazdami imprez organizowanych
przez TPW w Bydgoszczy.
Koncert w Inowrocławiu prowadził włoski dziennikarz Enrico Buscema. O oprawę
muzyczną w czasie odbywających się konkursów i na dyskotece zadbał włoski DJ Tony
Giuffrida.

28 lipca 2017r.

II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Włoskiej Sanremo

Czaplinek.
Caplinek Amfiteatr

Członkowie TPW jako goście zaproszeni uczestniczyli w trwającym Festiwalu Piosenki
Włoskiej.
Festiwal prowadził włoski artysta Andreo Lattari i dziennikarz Enrico Buscema.
Po części konkursowej występowały gwiazdy muzyki italo-disco w osobach Luigi Pagano i
Dave Nilaya. Zabawę taneczną przy muzyce włoskiej prowadził włoski DJ Mister Tony.
12 sierpnia 2017 r.

Piknik polsko-włoski.

Winnica „Trzy Talerzyku”
Topolno 20,
Pruszcz Kujawsko-pomorski,
godz. 16.00

Piknik został przygotowany specjalnie dla członków Towarzystwa Polsko-Włoskiego w
Bydgoszczy przez państwa Janasińskich, producentów doskonałych, rodzimych win.
Piknik odbył się w winnicy „Trzy Talerzyku” w Topolnie obok plantacji ok. 2 tysięcy
winorośli z przepięknym widokiem na Pradolinę Wisły.
Członkowie towarzystwa i jego miłośnicy podczas tego pobytu zwiedzili winiarnię,
zapoznając się z przebiegiem procesu technologicznego produkcji win.
Odbyła się też degustacja win i pysznych lokalnych serów. Całość dopełniła muzyka
włoska.
Koszty w wysokości 40 zł na osobę ponosił każdy uczestnik we własnym zakresie.
6 września 2017. 

Włoskie Lato 2017 w Bydgoszczy.

Restauracja Maestra
przy Operze Nova,
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godz. 18.00

Włoskie Lato 2017 było kontynuacją działalności w jubileuszowym 20 roku istnienia
Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy. Odbyło się ono w Restauracji Maestra, a
światowe hity i przeboje włoskie wykonywał pochodzący z Sycylii piosenkarz Andrea
Lattari. Sala restauracji była wypełniona po brzegi miłośnikami muzyki włoskiej. Andrea
Lattari jako bardzo ekspresyjny piosenkarz wędrował po całej sali i porywał gości do
wspólnego śpiewu i do tańca.
Podczas wieczoru odbył się konkurs wiedzy o Włoszech z nagrodami, które ufundowała
prezes Elżbieta Renzetti.
Dużą niespodzianką dla Towarzystwa Polsko-Włoskiego i gości było niespodziewane
przybycie delegacji z Włoch, która była z oficjalną wizytą w Województwie
Kujawsko-Pomorskim i włączyła się do wspólnej zabawy.
Imprezę prowadziła Edyta Starczewska.
Organizatorem Włoskiego Lata 2017 było Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy
wspólnie z Restauracją Maestra.
Koszt udziału w imprezie wynosił 15 zł od osoby.
4 października 2017 r.

Kultury
30 listopada 2017.
Ratusz Staromiejski
w Toruniu

Nadanie artystce Dominice Zamara tytuł Ambasadora

Włoskiej.
 ręczenie tytułu Ambasadora Kultury Włoskiej
W
Dominice Zamara.

Zarząd
Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy nadał artystce Dominice Zamara
tytuł Ambasadora Kultury Włoskiej za aktywny udział w przedsięwzięciach Towarzystwa w
dziedzinie kultury włoskiej.
Okazją do wręczenia Dominice Zamara przyznanego tytułu był Jubileusz 5-lecia Polskich
Artylerzystów obchodzony w Sali Mieszczańskiej ratusza Staromiejskiego w Toruniu w
obecności Prezydenta Torunia i Wicemarszałka Województwa.
Jubileusz ten uświetniła sopranistka Dominika Zamara i Warszawska Orkiestra
Symfoniczna pod batutą Maestro Bogdana Olędzkiego.
Wręczenia tytułu Ambasadora Kultury Włoskiej artystce Dominice Zamara dokonały
prezes TPW Elżbieta Renzetti i wiceprezes Grażyna Ciemniak. 2 grudnia 2017r
Towarzystwo Polsko- Włoskie otrzymało list od Dominiki Zamara ,w którym artystka
podziękowała i wyraziła swoje wzruszenie i szczęście z okazji przyznania tytułu
Ambasadora Kultury Włoskiej.

25 października 2017 r.

Włoska Jesień „Cafe Concerto”

Restauracja Maestra
przy Operze Nova,
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godz.18.00

Włoską Jesień uświetnił koncert przygotowany z okazji rocznicy wyboru św. Jana Pawła II
na Papieża oraz z okazji Święta Niepodległości.
Wystąpiła pianistka Emilia Biskupska, studentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,
zdobywczyni „Lauru Rubinsteina” i konkursu pianistycznego we Włoszech.
W programie recitalu wykonane zostały utwory Franza Schuberta, Johannesa Brahmsa,
Franza Liszta, Fryderyka Chopina.
Gośćmi specjalnymi na koncercie byli: prof. Katarzyna Popowa-Zydroń, wychowawca
wielu utalentowanych pianistów oraz pianista Michał Szymanowski, laureat wielu
prestiżowych konkursów pianistycznych, odnoszący duże sukcesy na całym świecie.
W czasie wieczoru Włoskiej Jesieni odbył się też konkurs wiedzy o Włoszech z
atrakcyjnymi nagrodami, otrzymanymi ze Spółki Pro-Natura.
Imprezę z ramienia TPW zorganizowała prezes Elżbieta Renzetti oraz Michał
Szymanowski z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Bilety w cenie 10zł /osobę nabywano w Restauracji Maestra.

21 listopada 2017 r. 

Odpadów

Zwiedzanie Zakładu Termicznego Przekształcania
Komunalnych w Bydgoszczy.

Pro-Natura

Bardzo liczna grupa członków TPW w Bydgoszczy zwiedziła Zakład Termicznego
Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy,zarządzany przez Spółkę
Pro-Natura. Zakład został zbudowany przez konsorcjum firm włoskich Astaldi i
Termomecanicca Ecologia. 26 listopada 2017 roku minął rok od zakończenia budowy tej
nowoczesnej, pierwszej w Polsce elektrociepłowni, pobudowanej ze środków UE.
Wytwarza ona prąd i energię cieplną z odpadów komunalnych w ilości jednego osiedla w
Bydgoszczy.
Pierwszym etapem pobytu w Pro-Natura był pokaz audiowizualny technologii stosowanej
w zakładzie oraz pokaz na makiecie całej drogi, od surowców do końcowego produktu.
Następnie członkowie TPW otrzymali kamizelki odblaskowe i kaski na głowę i zwiedzili po
kolei poszczególne działy produkcyjne i oryginalną, nowoczesną aparaturę. Wrażenia były
niewyobrażalne. Każdy uczestnik otrzymał od Pro-Natury upominek w postaci nawozu.
Organizatorem pobytu członków TPW w Zakładzie Termicznego Przekształcania
Odpadów
Komunalnych w Bydgoszczy, z możliwością zwiedzania, była wiceprezes TPW dr Grażyna
Ciemniak.

6 grudnia 2017 r. 

Stary Rynek 22

Zawieszenie nowej tablicy informacyjnej

Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy.

9

Zarząd Towarzystwa Polsko-Włoskiego i jego członkowie spotkali się przed siedzibą TPW
przy Starym Rynku 22 celem wymiany starej, zużytej tablicy informacyjnej Towarzystwa.
Uroczyście zawieszono nową tablicę z nazwą i umieszczonym logo Towarzystwa
Polsko-Włoskiego.

15 grudnia 2017 r.
Wigilia Włoska.
Restauracja Villa Secesja

Wigilia Włoska jest zawsze spotkaniem podsumowującym dokonania minionego roku.
15 grudnia 2017 zakończyliśmy rok jubileuszowy, 20-letniej działalności TPW w
Bydgoszczy.
W programie wieczoru była kolacja przygotowana wg tradycyjnych przepisów kuchni
polskiej i włoskiej. Podzielono się opłatkiem i śpiewano kolędy polskie i włoskie.
Wieczór umilały nagrane specjalnie na ten dzień kolędy i melodie bożonarodzeniowe.
Koszty uczestnictwa w wysokości 50 zł/osobę opłacali uczestnicy wigilii.
Rok 2017 był 20-letnim, jubileuszowym rokiem działalności Towarzystwa
Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy.
Podsumowując aktywność Towarzystwa zauważyć należy i podkreślić, że program 2017
roku został zrealizowany w wymiarze przekraczającym pierwotne założenia. Odbywały się
imprezy na bardzo wysokim poziomie przy udziale artystów światowej klasy. Wszystkie
imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem i frekwencją oraz znacząco wzbogaciły i
uzupełniły pozycje kulturalne miasta, umożliwiając jednocześnie udział w nich osobom o
niskich dochodach.
Członkowie Towarzystwa Polsko-Włoskiego uzestniczyli też aktywnie w imprezach
kulturalnych na zaproszenie innych jednostek działających w obszarze kultury.
Podkreślić należy jeszcze raz, że praca zarządu i członków TPW była pracą społeczną i
przyczyniła się do sukcesu.
Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy ma nadzieję na zainteresowanie się jego
działalnością, licząc jednocześnie na wsparcie i współpracę z Samorządem Bydgoszczy i
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Bydgoszcz, 20 marca 2018 r.
Opracowała
Ewa Jędrzejczak
sekretarz TPW
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