Katowice, dn. 8 grudnia 2007 r.
Drodzy Przyjaciele,
Pragnę poinformować Was o powstaniu w Katowicach komitetu Towarzystwa Dantego
Alighieri, którego główna siedziba mieści się w Rzymie. Początkiem naszej oficjalnej
działalności we wrześniu 2007 była wystawa zdjęć włoskiego artysty-fotografa (zobacz:
„Gazeta Wyborcza” z 26.09.2007: http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35018,4520105.html).
Szczególną misją naszego Towarzystwa, funkcjonującego non-profit, jest działalność
kulturalna, poprzez którą pragniemy poszerzać znajomość języka i kultury włoskiej na całym
świecie, we wszystkich różnorodnych aspektach. Działa już centrum certyfikatów znajomości
języka włoskiego PLIDA, które to ułatwiają dostępność na polu zawodowym i naukowym,
zarówno we Włoszech, jak i w innych krajach. Pierwsze egzaminy zostały przeprowadzone w
dniach 28-30 listopada. Ze względu na to, że odbywają się one co pół roku, kolejna sesja
egzaminacyjna przypada w maju 2008.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ladante.it.
Na naszym ostatnim zebraniu, podczas którego wybrano nowego Prezydenta i Zarząd,
omawialiśmy możliwe formy działalności społeczno-kulturalnej na nadchodzący czas. Nasz
statut umożliwia podejmowanie wielorakich inicjatyw, które mogłyby zaspokoić różnorodne
potrzeby: organizacja konferencji, utworzenie filmoteki i biblioteki, wymiana z włoskimi i
zagranicznymi komitetami, wycieczki, wieczory, kursy języka i kuchni włoskiej. W trakcie
tworzenia jest również baza danych, do której będą wprowadzone personalia wszystkich osób
ze znajomością języka włoskiego w mowie i piśmie: studenci, tłumacze itp. Baza ta będzie
dostępna we wszystkich przedstawicielstwach włoskich - zarówno polskich, jak i
zagranicznych, bezpośrednio i pośrednio związanych ze światem włoskim - poprzez które
zaoferuje się szybką i właściwą pomoc w różnych sferach życia.
Niestety, nie posiadamy obecnie stałej siedziby, gdyż jesteśmy w fazie organizacji, a członków
jest niewielu, jednakże korzystamy z gościnności Klubu Artystycznego "Marchołt" przy ulicy
Warszawskiej 37. Niżej podpisany - jak i pozostali - mamy zaszczyt zaprosić wszystkich
zainteresowanych do uczestnictwa w życiu naszego Komitetu. Roczna składka członkowska
wynosi 100 złotych. Każdy członek otrzymuje kartę-legitymację członkowską wystawioną w
siedzibie głównej Towarzystwa. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje - prosimy pisać
na adres: dante.katowice@gmail.com

Mam nadzieję poznać Was jak najszybciej.
Serdecznie pozdrawiam,

Il Presidente/Prezydent
Guido Lauro Parisi

