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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
TOWARZYSTWA POLSKO-WŁOSKIEGO w BYDGOSZCZY
z DZIAŁALNOŚCI w 2021 roku.

Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy jest organizacją pożytku publicznego, ralizujaącą
swoją działalność zgodnie z postanowieniami określonymi w Statucie Towarzystwa PolskoWłoskiego w Bydgoszczy.
Głównym celem statutowym Towarzystwa jest działanie na rzecz integracji europejskiej,
rozwijanie i utrzymywanie kontaktów i współpracy między społecznościami Polski i Włoch,
szerzenie wiedzy o historii, życiu i kulturze włoskiej oraz promowanie Polski we Włoszech.
Członkowie Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy realizując powyższe działania
statutowe pracują społecznie, nie pobierają żadnego wynagrodzenia.
Towarzystwo Polsko-Wloskie w Bydgoszcy we wrześniu 2021 roku zakończyło 24-letni okres
swego istnienia i pracy, odnosząc wiele sukcesów w działaniach statutowych.
Działania TPW w okresie ostatnich 2 lat, 2020 i 2021 roku były mocno uniemożliwione przez
szerząca się pandemię koronawirusa COVID-19 i jego mutację.
Wydawane systematycznie rozporządzenia ograniczaly funkcjonowanie określonych instytucji
i zakazywaly organizowania widowisk i zgromadzeń ludności.
Zamknięte było również Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Woluntariatu,
będące miejscem spotkań TPW i do końca maja 2021 roku nie odbyły się żadne spotkania.
Urząd Miasta nie przyznał TPW żadnych grantów na planowane przedsiewzięcia artystyczne.
Władze Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy w 2021 r. funkcjonowały w składzie
wybranym 28.05.2019 roku na czteroletnią kadencję.
Zarząd:
Elżbieta Renzetti
– prezes
Grażyna Ciemniak
– wiceprezes
Donata Rac
– wiceprezes
Grażyna Marcinkiewicz – wiceprezes
Ewa Jędrzejczak
– sekretarz
Elżbieta Witkowska
– skarbnik
Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Hartwich
Ewa Zuba
Alicja Dębek

– przewodnicząca
– wiceprzewodnicząca
– członek komisji
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Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy w 2021r posiadało własne środki pochodzące
tylko ze składek członkowskich. Na koniec roku Towarzystwo liczyło 30 członków.
Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy prowadzi stronę internetową
www.@api.bydgoszcz.pl, na której zawarty jest statut, opisane zasady członkostwa oraz
informacje o przygotowywanych przedsięwzięciach, koncertach, imprezach i spotkaniach
Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy.
W 2021 roku, w warunkach pandemi aktywność Towarzystwa Polsko-Włoskiego w
Bydgoszczy przedstawiała się następująco:

23 czerwca 2021r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków
Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy.

Bydgoskie Centrum Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu
Bydgoszcz
ul. Gdańska 5,
godz. 16.30

W dniu 9 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zarządu TPW na którym zostały m.in.
omówione i przyjęte materiały na Walne Zabranie Członków:
- sprawozdanie Zarządu z działalności TPW w 2020r.
- sprawozdanie finansowe zawierające:
• Bilans sporządzony na 31.12.2020r.
• Rachunek zysków i strat TPW za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020r.
• Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2020r.
• Informację skarbnika TPW,
- listę członków w 2021r. uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu
Sprawozdawczym Członków.
Po przedstawieniu w dniu 23 czerwca 2021 r. Walnemu Zebraniu Sprawozdawczemu
Członków TPW sporządzonych materiałów i dyskusji ,odbyło się głosowanie w celu podjęcia
stosownych uchwał.
Podjęto następujące uchwały:
- Uchwała nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
TPW w 2020r.
- Uchwała nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.
- Uchwała nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za
2020r.
- Uchwała nr 4/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa
Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy,
- Uchwała nr 5/2021 w sprawie Programu działalności TPW w drugiej połowie 2021r.
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Wszystkie materiały dotyczące Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Towarzystwa
Polsko-Włoskiego w 2021 roku znajdują się w aktach Towarzystwa i mogą być udostępnione
po uzgodnieniu z prezes Elżbietą Renzetti.

10 września 2021r.

Bella Italia

Restauracja Maestra
Opera Nova
godz. 18.00

TPW przy współudziale Restauracji Maestra w Bydgoszczy zorganizowało koncert wraz z
dyskoteką włoską z okazji 24 rocznicy istnienia Towarzystwa.
W trakcie imprezy odbył się wspaniały koncert piosenkarza i muzyka Wiesława Nowickiego z
zespołem. W programie były piosenki i muzyka polska,włoska i amerykańska.
Członkowie TPW z zaproszonymi gośćmi bawili się znakomicie, ciesząc się ze wspólnego
spędzenia czasu.
Członkowie TPW byli zwolnieni z opłat za wstęp, a koszty kolacji każdy opłacał we własnym
zakresie.
16 października 2021r.

Święto Jana Pawła II w Porcie Lotniczym w
Bydgoszczy.

Budynek Portu Lotniczego
w Bydgoszczy,
godz. 13.00

W 43 rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża, delegacja Towarzystwa PolskoWłoskiego w Bydgoszczy zlożyła wiązankę żółtych róż pod Tablicą upamietniającą
niezapomniane spotkanie Papieża Jana Pawła II z mieszkańcami na lotnisku w Bydgoszczy.
Tablica upamiętniająca to spotkanie została uroczyście odsłonięta rok temu ,16 pażdziernika
2020 roku, z inicjatywy Prezes Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy Elżbiety
Renzetti.
17 grudnia 2021r.

Wigilia Towarzystwa Polsko- Włoskiego w Bydgoszczy

Restauracja Zatoka
Bydgoszcz, ul.Floriana 6a
godz 17.00

Tradycyjnie i w świątecznym nastroju członkowie TPW złożyli sobie życzenia świąteczne i
noworoczne. Podzielono się opłatkiem z zachowaniem wymogów związanych z pandemią.
Bardzo smaczne menu wigilijne przygotowane zostało przez kuchnię restauracji.
Wigilię umilał artysta Wiesław Nowicki grając i śpiewając kolędy po polsku i włosku.
Koledę po włosku zaśpiewała solo pani Agnieszka , gość z Włoch.
Viceprezes Grażyna Ciemniak przedstawiła ciekawostki o tradycjach bożonarodzeniowych w
różnych krajach świata, również z Włoch, z których pochodzi tradycja wręczania prezentów z
IV wieku.
Koszt uczestnictwa w wigilii wynosił 70 zł/osobę i każdy ponosił go osobiście.
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Niezależnie od spotkań i imprez kulturalnych ,które odbyły się w Polsce w 2021roku, należy
dopisać wydarzenia kulturalne ,które miały miejsce we Włoszech.Towarzystwo PolskoWłoskie ,poprzez Prezes Elżbietę Renzetti,było pomysłodawcą, doradcą i partnerem w
kontaktach z poszczególnymi współorganizatorami tych inicjatyw.
Do tych wydarzeń zaliczamy:
1. Dzień Polonii Rzymskiej - 19 września 2021 roku,
2. Koncert w Klubie Gazety Polskiej w Rzymie – 28 września 2021 roku,
3. 1-szy `Swiatowy Kongres Polonii im.Jana Pawła II w Rzymie - 4-7 listopada 2021 roku
Na Kongresie w Rzymie, Tow.Pol-Włoskie reprezentował Pan Michał Krzemkowski.(Koszty
pobytu ponosił z własnych środków)
Osoby zainteresowane programami poszczególnych wydarzeń we Włoszech mogą się z nimi
zapoznać na afiszach informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej TPW ,
www@api.bydgoszcz.pl Na wszystkich afiszach,w miejscu organizatorów i patronów
medialnych znajduje się logo Towarzystwa Polsko – Włoskiego.

Podsumowując działalność Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy w 2021 r. należy
podkreślić, że brak środków finansowych w postaci grantów na organizację imprez dla
szerokiej publiczności, a także szerząca się w Polsce pandemia i związane z tym obostrzenia
uniemożliwiły Towarzystwu Polsko - Włoskiemu w Bydgoszczy bardziej aktywną działalność.

Opracowała:
Ewa Jędrzejczak
sekretarz TPW

Bydgoszcz, 28 lutego 2022r.

