
Elżbieta Halina Renzetti z domu Wawrzyniak

Urodziła  się  9  marca  1949  roku  w  Inowrocławiu. 

Wychowała się w Bydgoszczy. W 1969 roku wyszła za mąż 

za Włocha Riccardo Renzetti. Po ślubie wyjechała do Włoch. 

Zamieszkała  w pięknym Rzymie  i  została  matką  2  dzieci, 

córki  Nataszy,  która  urodziła  się  w  1970  roku,  a  obecnie 

należy  do  wybitnych  adwokatów  w  Rzymie  oraz  syna 

Roberto,  który  urodził  się  w  1973  roku  i  zajmuje  się 

hotelarstwem  oraz  turystyką.  W  Rzymie  podjęła  pracę  w 

Towarzystwie  Włoskim  ds.  Stosunków  Kulturalnych  z 

Polską,  gdzie  pełniła  funkcję  sekretarza  krajowego  ds. 

kultury,  turystyki  i  sportu,  odnosząc  ogromne  sukcesy. 

Dowodem tego są rozmaite nagrody i medale przyznane przez wiele włoskich miast, takich jak 

Monte  Cassino  Florencja,  Pisa,  Turyn,  Bolonia,  Marzabotto,  Neapol,  Loreto,  Wenecja,  Reggio 

Emilia,  Rzym,  Certaldo  i  Republika  San  Marino  oraz  przez  liczne  miasta  w  Polsce:  Kraków, 

Poznań,  Zamość,  Warszawa,  Częstochowa,  Wrocław,  Zakopane,  Bydgoszcz.  Organizator  życia 

kulturalnego, społecznego, sportowego, politycznego i biznesowego we Włoszech oraz w Polsce. 

Przed wyjazdem do Włoch pracowała w Estradzie Bydgoskiej jako organizator i realizator 

imprez  estradowych  gdzie  zdobyła  duże  doświadczenie  zawodowe.  Po  przyjeździe  do  Rzymu 

uczestniczyła  w  kursie  dyplomacji  i  obsługi  delegacji  zagranicznych  MZS  we  Włoszech, 

prowadzonym przez prof. Paolo Ungari na Uniwersytecie Luiss. W latach 1976-1990 pracowała dla 

Polski i Włoch, organizując wiele ciekawych imprez na bardzo wysokim poziomie. W 1978 roku 

była  organizatorką  pierwszego  zjazdu  polskich  i  włoskich  pisarzy  w  Certaldo.  Była 

pomysłodawczynią  i  organizatorką  bezdewizowej  rządowej  wymiany  młodzieżowej  1978-1990. 

Współpracowała  z  sekretarzem  papieskim,  Kardynałem  Agostino  Casaroli,  organizując  m.  in. 

Kongres Praw Człowieka pod patronatem ONZ w Turynie, w którym wzięło udział 120 państw. 

Organizator przepięknej, największej wystawy malarstwa współczesnego w Pałacu Weneckim w 

Rzymie pt. „ Aspetti dell'arte in Polonia 1945-1986”, na której przedstawionych zostało ponad 120 

prac największych polskich malarzy takich jak Tadeusz Kantor, Roman Opałka, Jerzy Nowosielski, 

Maria  Jarema,  Henryk  Stażewski,  Jan  Lebenstein,  Janusz  Stern.  Podejmowała  w  Rzymie 

niezliczoną  ilość  pisarzy,  nauczycieli,  artystów,  urbanistów,  architektów,  biznesmenów,  poetów, 

polityków, naukowców, młodzieży i studentów, sportowców, wśród nich Jarosław Iwaszkiewicz, 

Czesław Miłosz, Eugeniusz Kabatz, Piotr Biegański. Dzięki tym inicjatywom do Włoch wyjeżdżała 

młodzież  na  szkolenia  oraz  praktyki  zawodowe  i  nawiązywała  przyjaźnie  trwające  do  dnia 



dzisiejszego.  Udziela  się  również  w sejmowej  grupie  międzyparlamentarnej  kobiet,  nawiązując 

kontakty miedzy Ligą Kobiet Polskich i Włoskich. W grudniu 1981 roku przybyła do Sejmu wraz z 

delegacją  parlamentarzystek  włoskich.  Wniosła  ogromny  wkład  w  organizację  pomocy 

charytatywnej  dla  Polski,  organizując,  wraz  z  różnymi  miastami  włoskimi  oraz  z  Watykanem 

konwój darów z Włoch do różnych szpitali  w Polsce.  Organizowała również liczne imprezy na 

rzecz  pomocy  chorym i  biednym dzieciom.  29  lipca  1987  roku została  uhonorowana  odznaką 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez Ministra Aleksandra Krawczuka w Ambasadzie Polskiej 

Rzymie.  W latach  1990 -2006 pracowała  w publicznej  Telewizji  Rai  1,  2  i  3  przy  organizacji 

produkcji  programów  rozrywkowych  w  charakterze  producenta,  aktorki,  statystki  i  sekretarza 

produkcji.  Występowała  w  wielu  reklamach  i  filmach  włoskich.  W  1995  roku  pracowała  w 

komitecie organizacyjnym Wojskowych Igrzysk Sportowych CISMO NATO, które odbyły się w 

Rzymie. Była odpowiedzialna za przygotowanie programu kulturalnego, w którym udział wzięło 

115 państw, w tym, po raz pierwszy, Polska.

W roku 1997 Włączyła się tez do współpracy Miast  Bliźniaczych Bydgoszczy i  Reggio 

Emilia  w  obchodach  200  rocznicy  Mazurka  Dąbrowskiego.  Wystąpiła  jako  oficjalny  tłumacz 

Przewodniczącego JAFA, Primo Nebiolo podczas Mistrzostw Świata Juniorów w lekkiej atletyce w 

Bydgoszczy. W roku 1998 otrzymała Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy za organizację wyjazdu 

delegacji Miasta Bydgoszcz z Prezydentem Henrykiem Sapalskim na czele w lipcu 1997 roku do 

Watykanu i Miasta REGGIO EMILIA z oficjalnym zaproszeniem dla Jana Pawła II do Bydgoszczy. 

Dzięki  tym  zabiegom  spełniło  się  marzenie  wielu  Bydgoszczan  -  papież  podczas  swojej 

pielgrzymki do Polski w czerwcu 1999 zawitał w Bydgoszczy. Była również pomysłodawczynią 

nadania papieżowi tytułu Honorowego Obywatela Bydgoszczy. 11 sierpnia 1997 roku, wraz z grupą 

przyjaciół,  założyła  w  Bydgoszczy  Towarzystwo  Polsko-Włoskie.  Została  mianowana  jego 

pierwszym  Prezesem.  Towarzystwo  corocznie  organizuje  dla  mieszkańców  Bydgoszczy  wiele 

ciekawych imprez  takich  jak  Włoskie  Lato,  Włoska  Zima,  Polsko-Włoskie  Trendy Świąteczne, 

Włoska Wigilia. W ramach działalności Towarzystwa organizowane są również liczne konferencje, 

odczyty  oraz  prelekcje  w rożnych dziedzinach,  takich  jak  zdrowie,  uroda,  kultura  i  sztuk oraz 

rozmaite  prelekcje  i  konferencje  zagraniczne.  Towarzystwo  współpracuje,  ponadto,  z 

uniwersytetami bydgoskimi i włoskimi, w organizacji wymian kulturalnych. Organizuje też kursy 

języka  włoskiego,  pokazy  filmów  włoskich  i  mody  włoskiej,  promując  to  co  najpiękniejsze  i 

najcenniejsze dla  obu krajów. Towarzystwo może się  również poszczycić organizacją pobytu w 

Bydgoszczy dwóch Ambasadorów włoskich: Ambasadora Luca Biolato i Ambasador Anny Blefari-

Melazzi.  Dzięki  tym  inicjatywom  Filharmonia  Pomorska,  Opera  Nova  oraz  Biuro  Wystaw 

Artystycznych nawiązało kontakty z Włochami, w wyniku których zorganizowano liczne koncerty 

oraz wystawy. W Bydgoszczy odbyła się tez pierwsza polsko-włoska konferencja gospodarcza w 



dziedzinie  ochrony  środowiska.  Towarzystwo  Polsko-Włoskie  organizuje  wyjazdy  i  koncerty 

młodych artystów do Włoch, a także promocję Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. 

Prowadzona jest  strona internetowa w języku polskim i  włoskim, na której zawarte są,  miedzy 

innymi,  informacje turystyczne i kulturalne dla Włochów i Polaków. Pani Renzetti  reprezentuje 

Towarzystwo Polsko-Włoskie podczas wyjazdów, na spotkaniach oraz na targach turystycznych. 

Prowadzi  współpracę  z  Centrum  Informacji  Turystycznej  we  Włoszech  i  Polsce.  Podjęła  też 

współpracę  z  rożnymi  stowarzyszeniami  polonijnymi  w  kraju  i  zagranicą.  Zorganizowała 

konferencję naukową z udziałem posłów i adwokatów z Polski i z Włoch pt. Prawa Polaków w Unii 

Europejskiej.  Zorganizowała też pomoc charytatywną dla osób dotkniętych trzęsieniem ziemi w 

Abruzji, goszcząc rodziny włosko-polskie w Bydgoszczy. Jest pomysłodawczynią nadania tytułu 

Honorowego  Obywatela  Miasta  Bydgoszczy  Prymasowi  Polski  Henrykowi  Muszyńskiemu. 

Odznaczenie to będzie wręczone 21 kwietnia 2010 roku w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy 

przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza. 

Obecnie jest  Prezesem Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy, do którego należy wielu 

wspaniałych ludzi, dzięki którym można było osiągnąć wszystkie te wspaniale przedsięwzięcia.
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