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Eryk Gawin. Od 7 lat żyję w Niemczech i mieszkam w Rottendorfie. Mam 22
lata. Aktualnie zdobywam wykształcenie w kierunku specjalista informatyk integracji
systemowej. Należę do grupy studenckiej i młodzieży pracującej oraz chętnie
uczestniczę w różnych spotkaniach w Polskiej Misji Katolickiej w Würzburgu.
Dr. David Hock. Pochodzę z okolic Aschaffenburga, mieszkam w Würzburgu od 2003
roku i jestem w związku małżeńskim z Agnieszką od 11 lat. Mamy dwóch synów
Jonathana (7) i Raphaela (4). Byłem już członkiem rady parafialnej w ostatniej
kadencji, jestem w radzie rodziców Polskiej Szkoły Sobotniej i śpiewam w zespole
Magnifikat od ponad 10 lat. Mam doktorat z informatyki i pracuję jako dyrektor ds.
badań w firmie informatycznej Infosim® w Würzburgu.
Stanisław Jan Jabłoński. Pochodzę z małej miejscowości w województwie łódzkim
Daleszewice, należącej do parafii Wielka Wola w diecezji radomskiej. Mam 34 lata.
Po ukończeniu szkoły średniej mieszkałem kilka lat we Wrocławiu, a następnie
wyjechałem wraz żoną do Niemiec. Pracuje w magazynie sieci sklepów Netto w
Kitzingen oraz pomagam w domu żonie, z którą wychowujemy dwójkę małych dzieci
Jana i Liliannę.

Marian Jama. Mam wykształcenie ekonomiczne. Jestem w Radzie Parafialnej już
kilka kadencji. Angażuję się jako lektor oraz członek chóru parafialnego.

Jacek Jurek. Mam 34 lata. Od dziewięciu lat jestem w związku małżeńskim. Do
Niemiec wraz z żoną Kasią i synem Jakubem, obecnie siedmioletnim,
przeprowadziliśmy się w czerwcu 2015 r. Tutaj urodziła się nasza córka Klara. Z
wykształcenia jestem mgr inż. elektroniki i obecnie pracuję w Electrolux jako inżynier
laboratorium w Dziale Badań i Rozwoju.

Janusz Maciocha. Mam lat 58. Jestem z zawodu inżynierem budownictwa lądowego.
Mam trzech synów: Bartosza, Wojciecha i Pawła. Mieszkam w miejscowości
Giebelstadt, a pracuję w Bavaria Yachtbau w tejże miejscowości.

Stefan Renka. Przez wiele lat pracowałem w firmie König und Bauer w Würzburgu,
produkującej maszyny drukarskie na stanowisku technika serwisowego. Obecnie
jestem na emeryturze. Chętnie pomagam w naszej Misji, zwłaszcza podczas
międzynarodowych spotkań młodzieży. Wraz z moją małżonką Teresą mamy
dwóch dorosłych synów.
Elżbieta Steinberger. Jestem sekretarką Polskiej Misji Katolickiej w Würzburgu oraz
nauczycielką w polskiej szkole. Redaguję czasopismo parafialne „Dobra Nowina”. Od
15 lat działam w Radzie Parafialnej. Jestem wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia
Kształcenia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego. Ukończyłam studia magisterskie w
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z dziedzinie filozofii.

