Zgodnie z poprzednimi ustaleniami w Neapolu, dn.13.10.2018r w Turynie w siedzibie
Ogniska Polskiego ,via Giuseppe Giusti,8 odbyło się zebranie Zarządu ZPwW.
Po odczytaniu przyjętego protokołu z zebrania Zarządu, z dn.9.06 2018 w Neapolu,
Urszula Stefańska Andreini przedstawiła sprawozdanie z działalności prezesa i
Zarządu odczytując relacje uczestniczek reprezentujących ZPwW na uroczystościach
Dni Polonii i Polaków zamieszkujących poza granicami kraju, które odbyły się w
Warszawie od 20 do 23 .09.2018r ( osobna relacja na stronach Biuletynu).
Następnie skarbnik Gemma Cervini przedstawiła stan kasy związkowej, który został
przyjęty jednogłośnie.
W sposób szczególny omówiono wspólną koordynację obchodów z okazji 100 -lecia
odbudowy państwa polskiego w 1918 r. Podkreślono raz jeszcze, że wszystkie
wystawy i konferencje organizowane przez poszczególnych członków Związku
powinny być wykorzystane przez resztę organizacji zrzeszonych i nie zrzeszonych w
ZpwW. Podkreślono również konieczność większej koordynacji w składaniu
projektów do władz polskich.
Następnie prezes przedstawiła istniejącą w dalszym ciągu kwestie dostępu do
polskich pomników na terenie Albanety – Monte Cassino oraz produkcji piwa,
którego nazwa pod wpływem protestów miałaby być zmieniona na „ Piwo opactwa
Monte Cassino”.
Podkreśliła konieczność wysyłania przez wszystkich członków poszczególnych
związków przesłanego apelu do opata benedyktynów, który został przedstawiony
także podczas obrad poszczególnych forów w dniach obchodów Polonijnych.
Date przyszłego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień poprzedzający Walny Zjazd w
miesiącu marcu.
W części otwartej obrad Zarządu wzięły udział pp. Konsul Generalny w Mediolanie
Adrianna Siennicka, Kierownik Konsulatu rzymskiego Agata Ibek - Wojtasik oraz
przedstawiciele Związku Ognisko Polskie w Turynie.
Podczas dyskusji zostały skierowane postulaty dotyczące przygotowania przez
instytucje polskie wystaw i konferencji, które mogłyby być wykorzystywane jak w
latach ubiegłych przez poszczególne związki. Została podkreślona doskonała

współpraca z konsulatami i konieczność regularnych organizowań spotkań z
przedstawicielami ZUSu i INPSu.
Po zebraniu Zarządu udaliśmy się na wspólną kolacje w pięknie położonej przy rzece
restauracji, gdzie w dalszym ciągu dyskutowaliśmy na różne tematy, a w
szczególności wraz z panem Turinetti o sprawach Albanety.

