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Zenona Bańkowska z wykształcenia humanistka, z wyboru 
menager. Doświadczenie zawodowe buduje w zarządzaniu 
projektami oraz prowadzeniu szkoleń jako trenerka po Szkole 
Trenerów Organizacji Pozarządowych. 
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Rozwoju 
regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim, Public Relations w 
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Partycypacji 
społecznej – animacji – superwizji – ewaluacji na Uniwersytecie 
Gdańskim. 
Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, 
koordynowała i realizowała wiele projektów finansowanych ze 
środków krajowych, Unii Europejskiej i Funduszu Norweskiego. 
Od 2017 r. związana ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, 
gdzie realizowała i koordynowała projekty dedykowane 
środowiskom polonijnym, w tym młodzieżowym, jak chociażby 
Kluby Studenta Polonijnego, Młodzieżowy Ambasador Polskości 
czy Łączy nas Polska. 
Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Programem 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Ula Chincz - autorka popularnego bloga i kanału na YouTube 
„Ula Pedantula” poświęconego codziennym domowym 
wyzwaniom, śledzonego przez społeczność liczącą ponad 300 
tysięcy osób. 
Jest ambasadorką znanych, lubianych i cieszących się 
zaufaniem marek domowych i ogrodowych. Autorka 
bestsellerów: poradnika "Pozamiatane" i 
biograficzno-poradniczej książki "Podaj dalej”, a także 
e-booków i plannerów. Obok działalności internetowej prowadzi 
również swoją markę odzieżową Wygodnie.

Zenona 
Bańkowska

Ula 
Chincz
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Aleksandra Pulcer- psycholog, aktualnie zawodowo związana z 
jednym z wrocławskich liceów, gdzie prowadzi wsparcie 
indywidualne dla młodzieży i dorosłych. W ramach kolektywu 
Spółdzielnia OdRzeczy, współtworzy spektakl “Matki Wyklęte” 
oraz cykliczne wydarzenie “Tydzień Matek Wyklętych” w 
Instytucie Grotowskiego, którego celem jest wsparcie kobiet i 
poszerzanie wiedzy na temat poronienia. Prowadzi warsztaty 
rozwojowe dla kobiet na podstawie książki “Podróż Bohaterki” 
Maureen Murdock. W latach 2018/2019 pracowała jako 
psycholog w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie, z 
którą zawodowo związana jest do dziś. Współtworzyła projekty 
psychoedukacyjne, m.in. “Uwolnij Emocje!” w Fundacji 
Impossible czy “Uporządkuj swoje myśli na wiosnę” 
Stowarzyszenia Gwiazda Polarna. Od 2015 uczęszcza na 
warsztaty wrocławskiego Teatru Ej.Aj., z zespołem, którego 
tworzyła spektakle teatralne i performensy.

Aleksandra 
Pulcer

Mauro Radici to konsultant w komunikacji strategicznej i kreatywnej 
specjalizujący się w branding, digital marketing, pr i innovation 
management dla organizacji, start-upów i przedsiębiorców oraz 
MŚP odnoszących sukcesy. Autor i grafik reklamowy, webdesigner 
i videomaker, studiował na wydziałach inżynierii elektronicznej i 
techniki reklamy na Uniwersytecie dla Obcokrajowców w Perugii. 
Rozwinął się zawodowo od stażysty do CEO w Columbus/Italia 
Agencji Reklamowej, Marketing & PR (Macerata / Mediolan / 
Florencja), gdzie podczas 20 lat kariery zawodowej w showroom, 
na wydarzeniach i targach przyczynił się do afirmacji wizerunku 
marek w sektorach fashion, design, luxury i lifestyle. 
   Właściciel butikowego studia movinroots.it, tworzy i wzmacnia 
web identity klientów, planuje adv on/off line, produkuje wideo, 
wydarzenia, witryny e-commerce i kampanie PR, które 
polepszają widoczność i zwiększają customer activation. 
Współzałożyciel i temporary export manager firmissima.com, 
platformy, która oferuje wsparcie i usługi outsourcingowe 
świadczone w zakresie internacjonalizacji polskim i włoskim 
profesjonalistom, firmom i organizacjom.
   Scout for life, którego motto brzmi: „Uczyć się żyć, kochać dawać”: 
zaintrygowany kontekstami wielokulturowymi, aktywnie działa dla 
dobra stowarzyszeń i angażuje się w sprawy społeczne (radny krajowy 
ANCR, członek założyciel i muzyk Perugia Big Band, konsultant ds. 
komunikacji ADGI). Jest CXO Sustainable Fashion Innovation Society® 
(największej europejskiej społeczności zrównoważonych marek, 
liczącej ponad 2000 członków) i przeprowadził Phygital Sustainability 
EXPO® na Mercati di Traiano w Rzymie.
 Stworzył i zarządza portalem ahgingos.org który prowadzi 
rzecznictwo w sprawach żywnościowych dla FAO za pośrednictwem 
przedstawicieli w Rzymie 14 międzynarodowych organizacji 
pozarządowych. Jest twórcą i promotorem Polovers, platformy 
międzykulturowej wiedzy i spotkania Włoch z Polską oraz 
specjalistą ds. komunikacji Szkoły Języka i Kultury Polskiej ANDERS 
(z klasami w Maceracie, Perugii, Ankonie). Za wysiłki na rzecz zacieśniania 
więzi polsko-włoskich został odznaczony medalem RP „Pro Patria”.

Mauro
Radici
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Z wykształcenia orientalistka, iranistka,  dziennikarka z ponad 
trzydziestoletnim stażem, korespondentka we Włoszech  i Watykanie: 
od 2015 r. dla TV Polsat,  a w latach 2005- 2015 dla Telewizji Polskiej, 
TVP, współpracuje z Polskim Radiem jako korespondent. Od 2005 r. 
członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Zagranicznych we Włoszech, 
akredytowana na stałe przy Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej, 
członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Watykanistów AIGAV. 
Podróżuje z papieżem (Franciszkiem, wcześniej  Benedyktem XVI) w 
samolocie papieskim ( tzw. volo papale) w grupie dziennikarzy 
towarzyszących papieżowi podczas jego zagranicznych  pielgrzymek. 
Jest współautorką monografii „Jan Paweł II. Komunikacja i Kultura. W 
100-lecie Urodzin Wielkiego Papieża”, zawierającej refleksje, teksty 
naukowe i wspomnienia.
Realizowała liczne materiały filmowe m.in. nt. Polonii włoskiej, Szkoły 
Polskiej im. Gustawa Herlinga- Grudzińskiego w Rzymie, Szkoły 
Polskiej w Lago Patria, Monte Cassino, w tym otwarcia Muzeum 
Pamięci II Korpusu Polskiego. Relacjonowała uroczystości 
pogrzebowe, beatyfikacyjne i kanonizacyjne Jana Pawła II, wizyty 
przywódców Państwa Polskiego w Rzymie i Watykanie oraz 
uroczystości pogrzebowe Ronalda Reagana.
Autorka serii ok. 150 odcinków programów podróżniczych w TV Polsat, 
programów o świecie i programów biznesowych. W czasie pracy w 
Polsce (TV Polsat, TVP) prezenter, wydawca, reporter programów  
informacyjnych, producent programów typu life-style, autorka 
licznych wywiadów telewizyjnych i reportaży ( m.in. Madeleine 
Albright i Sofia Loren, Joaquin Navarro Valls). Przygotowywała do 
zawodu dziesiątki młodych stażystów, którzy dziś są  doświadczonymi 
zawodowcami.
Dziennikarka, redaktor prowadząca, red. naczelna tytułów prasowych, 
dzienników, tygodników i  miesięczników ( Rzeczpospolita, Tygodnik 
Solidarność, Claudia, Globo, Naj itd.)
Odbyła staż dla  profesjonalnych dziennikarzy w siedzibie  głównej  
CNN w Atlancie, a  wcześniej  na  zaproszenie amerykańskiego 
Departamentu Stanu uczestniczyła w indywidualnym 
Międzynarodowym Programie Wizytujących  Liderów ( International 
Visitor Leadership Program, IVLP).
Przez lata  współpracowała z programem „World Report” telewizji CNN 
Intl., przygotowując anglojęzyczne  reportaże  z Polski i  ze świata.
Włada kilkoma językami, jej  pasją jest praca zawodowa oraz podróże, 
przede wszystkim do południowej  części  kontynentu afrykańskiego.

Urzula
Rzepczak
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Z wykształcenia historyk, autor pracy magisterskiej nt. II Korpusu 
Polskiego gen. Władysława Andersa i autor artykułów historycznych o 
powyższej  tematyce, a  także o świecie współczesnym poprzez  
pryzmat dziennikarskich  podróży  studyjnych ( Gazeta Wyborcza, 
Rzeczpospolita, Życie Warszawy). Zawodowo pracuje z żoną, Urszulą 
Rzepczak jako korespondent, operator kamery i montażysta: dla TV 
Polsat ( od 2015 roku), wcześniej dla TVP ( 2005-2015). Jest autorem 
filmów o Polonii włoskiej, Szkole Polskiej im. Gustawa Herlinga- 
Grudzińskiego w Rzymie , Szkole Polskiej w Lago Patria, o Monte 
Cassino, w  tym o powstaniu  Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego, o 
Cafe Greco i przewodnictwie Polski w Grupie Wyszechradzkiej, o 
polonikach- rękopisach m.in. A. Mickiewicza przechowywanych w 
siedzibie włoskiego Trybunału Konstytucyjnego. Zrealizował  tysiące 
materiałów z życia Włoch ( polityka, sprawy  społeczne,  katastrofy 
naturalne) dla programów informacyjnych i publicystycznych. Jest  
doświadczonym zawodowcem w przypadkach  wymagających 
sprawnego działania i szybkiej  realizacji  materiałów dziennikarskich 
dla programów informacyjnych.
Od blisko dwóch  dekad jest  członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy  
Zagranicznych we Włoszech, Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Watykanistów  oraz korespondentem zagranicznym- operatorem 
akredytowanym przy Biurze Prasowym Stolicy  Apostolskiej. Z 
papieżami ( Franciszkiem , a  wcześniej Benedyktem XVI )  odbył wiele 
zagranicznych podróży papieskich na pokładzie  samolotu 
papieskiego ( tzw. volo papale) w gronie dziennikarzy towarzyszących  
papieżowi, realizując materiały- korespondencje z tychże  pielgrzymek 
oraz z konferencji prasowych  papieży  na pokładzie samolotu.
Jest producentem, autorem zdjęć, montażu  i koncepcji programu 
„Obieżyświat”  ( ponad 150 cotygodniowych odcinków) dla telewizji 
Polsat i TV 4. Zrealizował dla Telewizji Polskiej  film o procesie 
beatyfikacyjnym i  kanonizacyjnym Jana Pawła II „ Święty znad Tybru”,  
dokument nt. Polonii w Trydencie, kilku odcinków do cyklu TVP 
„Piękniejsza Polska” oraz – wraz  z żoną, Urszulą Rzepczak szeregu 
materiałów anglojęzycznych dla programu telewizji CNN Intl.  „World 
Report” (Kilimandżaro, Rocznica Lądowania pod Arnhem, Nowa 
Medyna w Tunezji itd.)
Prowadzi stronę Polsat  News w mediach  społecznościowych.  Jest 
autorem setek tysięcy fotografii z wielu swoich profesjonalnych i 
prywatnych podróży, które traktuje jako pasję – zwłaszcza te do Afryki.  

Witold
Rzepczak
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Prawnik, dziennikarka polonijna we Włoszech – freelance. 
Ekspert w zakresie obsługi klienta, pr & media relations, public speaking.
Urodzona w Polsce, ukończyła studia prawnicze w zakresie 
prawa międzynarodowego rodzinnego. Doświadczenie w 
doradztwie biznesowym i prawnym zdobywał w ważnej 
warszawskiej kancelarii prawnej. We Włoszech zaczęła pracę w 
branży ubezpieczeniowej w Generali i Zurich, następnie 
mediator językowo-kulturowy w prowincji Macerata oraz 
tłumacz tekstów handlowych, dla kultury i turystyki. 
Współzałożycielka platformy Firmissima (export manager z / do 
Polski), zajmuje się obsługą klienta i doradztwem prawnym oraz 
rozwijaniu kontaktów handlowych i negocjacjach pomiędzy 
firmami polskimi i włoskimi.
Specjalizuje się w organizacji imprez i wydarzeń biznesowych i 
kulturalnych, rozwoju relacji i kontaktów gospodarczych, 
inwestycjach między polskimi i włoskimi firmami, w 
szczególności w poszukiwaniu sektorów inwestycyjnych, 
kontynuacji relacji biznesowych, polskim prawie spółek, 
procedurach tworzenia polskich firm, prawie egzekwowania 
należności od podmiotów gospodarczych w Polsce. Export 
country manager dla włoskiej firmy w branży obuwniczej.
Korespondent z Marche i Umbrii dla portalu informacyjnego 
polacywewloszech.com (ponad 250 publikacji). Od 2017 
dziennikarz Biuletynu “Polonia Włoska” wydawanego przez 
Związek Polaków we Włoszech. W latach 2018-2020 reporter dla 
TVP Polonia, TVN i krajowych kanałów radiowych. Od 2019 roku 
współzałożyciel, skarbnik i Przedstawicielka na Włochy 
Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych oraz 
współzałożycielka Stowarzyszenia Pro Polonia.
Od 2015 roku założycielka, nauczycielka i dyrektorka Szkoły 
Języka i Kultury Polskiej ANDERS we Włoszech z siedzibami w 
Maceracie, Perugii i Ankonie, koordynuje projekty szkolne. W 
dniu 2 maja 2017, otrzymała z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
flagę polską, podczas oficjalnej uroczystości Święta Polonii za 
Granicą i Dnia Flagi. W 2018 jako dyrektorka została nagrodzona 
w konkursie „Polak Roku We Włoszech”
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za 
wybitne zasługi dla środowisk polonijnych i popularyzowanie 
polskiej kultury oraz dznaczona medalem "Pro Patria".

Anna
Traczewska


