10 lat Mojego Miasta – Obchody jubileuszowe - 20 maja 2017
Konsulat Generalny RP w Monachium
Prezentacja zespołu – redaktor naczelny Bogdan Żurek
Wystąpienie redaktora naczelnego – Bogdana Żurka
Proszę Państwa,
w Moim Mieście publikuje stale kilkunastu autorów z Niemiec i Polski. Nie mamy – jak to
kiedyś bywało – konferencji redakcyjnych, kontaktujemy się za pomocą intrenetu. Stąd,
dzisiejszy jubileusz jest nie tylko dla Państwa, ale dla wielu z nas, okazją do poznania się
osobiście.
Przedstawię teraz Państwu podstawowy skład zespołu, który obecnie tworzy publicystykę
Mojego Miasta. Zacznę o tych, którzy pracują z nami najdłużej….alfabetycznie, bo tu nie ma
lepszych i gorszych, Panie zaczynają:
Aldona Likus – Cannon – pisarka, felietonistka i dziennikarka. Z pasją fotografuje, wiele
podróżuje. Autorka dwóch książek, podgląda życie codzienne i umie to opisać. Cóż więcej
potrzeba. Zapraszam tu, do nas. Dziękuję!
Jolanta Łada – Zielke, kiedyś Monachium, dzisiaj Hamburg – zawodowa dziennikarka,
profesjonalne wywiady, recenzje, reportaże... U Joli mogę zamówić każdą formę. Napisze...
Dziękuję bardzo!
Daria Nadolska – absolwentka gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, artysta plastyk i jej stałe
pół strony, z grafiką tworzoną specjalnie dla Mojego Miasta. Zrobimy kiedyś wystawę z dzieł
Darii, stworzonych dla nas - dziękuję!
Jolanta Helena Stranzenbach – to fascynujące, często mrożące krew w żyłach, mało znane
fakty historyczne – doskonałe pióro! Dziękuję bardzo!
Ksiądz dr. Jerzy Grześkowiak – kościół i religia przełożone na język zrozumiały dla
każdego – Serdeczne Bóg zapłać!
Krzysztof Dobrecki – zawodowy dziennikarz, nasz stały felietonista, który nie mógł
przyjechać z Polski (jest na Ukrainie). Pozdrawia Państwa serdecznie.
Są jeszcze dwie osoby, które pragnę dołączyć do tej grupy
„Baśka“ – to Barbara Zataj, nasza grafik z Opola. Witamy w Monachium! Z Moim
Miastem od początku. Zawsze w cieniu, w drugiej, a najchętniej chyba w trzeciej linii.
Skromna, za skromna. Stuprocentowy fachowiec, nieprzeciętne umiejętności i talent.
Wystarczy spojrzeć na wystawę naszych okładek – w budynku konsulatu - to prawie
wszystko Baśka! Wiele z nich jest prawdziwymi dziełami sztuki. Dziękuję Basiu!
Jest jeszcze jedna osoba, której – jak mało komu – należy się tutaj miejsce. Wspomniał o
NIEJ już wydawca. To „Jo“, czyli Joanna Wagner z Krakowa – której Moje Miasto
zawdzięcza bardzo, bardzo wiele. Związana z gazetą od początku, była wszystkim:
sekretarzem, korektorką, autorką tekstów, ekonomem trzymającym dyscyplinę i aniołem
łagodzącym konflikty. To ona nadała Mojemu Miastu ramy, które przetrwały do dzisiaj.
Joanna zmarła przedwcześnie i niespodziewanie trzy lata temu. Do tej pory nie możemy się

po Jej stracie pozbierać.
W tym miejscu chcę wspomnieć zmarłego tutaj w Monachium, w miniony poniedziałek –
Andrzeja Dalkowskiego, wielkiego polskiego patriotę, strażnika miejsc pamięci narodowej,
który wielokrotnie gościł na łamach Mojego Miasta.
Uczcijmy Pamięć Joanny i Andrzeja chwilą milczenia.
Dziękuję bardzo.
A teraz autorzy trochę młodsi stażem, goszczący obecnie na łamach Mojego Miasta:
„Jedz z apetytem“ – to porady kulinarne blogerki Ewy Duszkiewicz, która - zaraz po
mielonym z buraczkami swojej Mamy mieszkającej na Warmii, stawia kuchnię
śródziemnomorską… ale nie tylko. Dziękujemy Ewo!
Małgorzata Gąsiorowska – miłośniczka książek, prowadzi popularny blog „Czytadła
Magoty“. Ceniona recenzentka współpracująca z wieloma wydawnictwami. Zachęca naszych
czytelników do lektury najnowszych pozycji na rynku. Dziękuję!
Agnieszka Hekiert – wybitna wokalistka jazzowa, powszechnie ceniona czołowa trenerka
śpiewu, prowadzi w Moim Mieście swój stały Kącik Muzyczny. Wystąpi dzisiaj przed
Państwem. Dziękujemy Agnieszko!
Polscy Studenci i Absolwenci w Monachium. Stronę organizacji redaguje, jak zawsze
„rzutem na taśmę“, czyli 5 po 12-tej - Katarzyna Kozak. Dziękuję Kasiu!
Dominika Rotthaler – autorka popularnego bloga „Polka w Monachium“, nie mogła dzisiaj
przybyć. Pozdrawia, a zarazem żegna się z Państwem. Po kilku latach opuszcza bowiem
Monachium. Dziękujemy Dominiko, to była bardzo udana współpraca.
Agnieszka Spiżewska - redaguje stronę „Miasto Dzieci“. Założycielka „Little Lab“ (LitylLaeb) – Małego Laboratorium, w ramach którego popularyzuje naukę wśród dzieci i robi to w
sposób nader przekonywujący. Na przykład w najnowszym numerze „chodzenie na bosaka po
jajkach“ – za przeproszeniem. Dziękujemy Ci Agnieszko!
Korespondenci
Z Lanshutu otrzymujemy relacje od Sylwii Cieplak – założycielki działającego tam prężnie
Stowarzyszenia POL-LA. Dziękujemy.
O tym co dzieje się w Stuttgarcie i okolicach (czyli Badenia Wirtembergia) informuje nas
mocna grupa w składzie:
Anja Kawaletz
Edyta Mitka-Matejko
Magorzata Piegsa i Witold Szrek. Dziękuję!
Marek Prorok – pisze o polskich śladach w Monachium i okolicy, słusznie zauważając, że w
nawale codziennych zajęć nie przypuszczamy nawetm jak wiele jest tu miejsc związanych z
Polską i Polakami. Dziękuję Marku.
Grupa fanów prawdziwego rocka z Monachium - Rocker Zone – przekazuje na swojej stronie

informacje o działalności grupy, koncertach i organizowanych imprezach. Dzisiaj,
reprezentuje ją tutaj wiceprezes Piotr Godos – prosimy bardzo!
Historię polskiej emigracji po 1945 roku opisuje od niedawna w Moim Mieście historyk i
dokumentalista dr Łukasz Wolak. Zależy nam na przybliżeniu tego właśnie okresu naszym
czytelnikom, dlatego też dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.
Sport
Mirosław Jęczała – zdobywca Kilimandżaro i Elbrusu. Doradza mniej i bardziej
zaawansowanym miłośnikom gór. Wskazuje na najbardziej interesujące szlaki i relacjonuje
swoje wyprawy. Jest właśnie w przededniu ataku na Mont Blanc. Dziękujemy bardzo!
Od jesieni ub. roku współpracujemy z Jakubem Malczewskim - trenerem bawarskiej kadry
regionalnej w narciarstwie alpejskim, polskim olimpijczykiem z 1992 roku, wielokrotnym
medalistą mistrzostw Polski. Lepszego fachowca do doradzania miłośnikom narciarstwa nie
mogliśmy sobie wymarzyć. Witamy, dziękujemy i liczymy na długą i owocną współpracę.
Materiały na stronę klubu piłkarskiego SV POLONIA Monachium dostarcza nam sam prezes
Janusz Stankowski. Nie zawsze na czas i nie zawsze fotki są najlepszej jakości, ale czego się
polskim piłkarzom nie wybacza! Dziękujemy Januszu!
Szanowni Państwo!
Na ręce Małgorzaty Kmicik-Vondracek, która od początku zajmuje się rozprowadzaniem
Mojego Miasta, składamy podziękowania wszystkim tym, dzięki którym docieramy do
czytelników. Zapraszam Małgosiu!
Grzegorz Wac - oraganizuje kolportaż, robi zdjęcia z imprez kulturalych, sportowych i ... jak
dzisiaj widać – także jubileuszowych.
Zapomniałem kogoś? Nie, nie zapomniałem:
Magda - Magdalena Dominika Felchnerowska, czyli „Em“ – od niedawna moja prawa
ręka, sekretarz redakcji, korekta, kontakty z autorami i reklamodawcami. Duży potencjał,
bardzo duży…. Dziękuję Ci Em!
Szanowni Państwo!
Na dzisiejszy sukces Mojego Miasta pracował na przestrzeni 10 lat ponad stuosobowy zespół.
Choćby Maja Jonecko, której wspomnienie o pierwszych latach Mojego Miasta polecam na
stronie 5 bieżącego wydania. Nie jestem jednak w stanie wymienić wszystkich. Wszystkim
jednak gorąco dziękuję!
Choć to nie moja działka - i uczynił to już Wydawca - dziękuję również autorom tekstów
sponsorowanych, ekspertom z różnych dziedzin. Ich fachowe porady cieszą się dużą
popularnością, podnosząc atrakcyjność pisma.
Dziękuję także anonimowym bohaterom naszego sukcesu: wspomnianym kolporterom,
drukarzom, kierowcom. Wszyscy oni przyczynili się do tego, że możemy dzisiaj świętować
10-lecie pisma, któremu na początku nie dawano żadnych szans.

Obok wydania jubileuszowego Mojego Miasta, polecam Państwu najnowsze numery
Magazynu POLONIA, którego redakcją (mam zaszczyt być w jej składzie) kieruje obecny
dzisiaj wśród nas pan Aleksaner Zając z Berlina. W Magazynie POLONIA publikują także
nasi autorzy.
CZESC ARTYSTYCZNA
Szanowni Państwo,
jubileusz Mojego Miasta zgodzili się uświetnić artyści, przyjaciele naszej gazety, goszczący
wielokrotnie na jej łamach. Dziękując im za to, zapraszam na występ grupy dziecięcej
zespołu Polonia kierowany przez dr. Elżbietę Zawadzką.
Po zespole Polonia wystąpi grupa wokalna Redemptor.
A na zakończenie jazz na najwyższym poziomie i powszechnie znana, działająca na
europejskiej scenie wokalistka, najlepsza w kraju trenerka śpiewu - Agnieszka Hekiert.
Towarzyszą jej – profesor Leszek Żądło, także europejskiej sławy saksofonista, leureat
tegorocznego jazzowego Oskara w Polsce, oraz wybitny - nie mający sobie równych –
klawiszowiec, Kanstantin Kostov.
Życzę Państwu miłego popołudnia i wieczoru z Moim Miastem.

