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Redakcjo,  

 

nazwa Panstwa niezbyt znanej gazety zyskala w ostatnich dniach na popu-

larnosci na wschod od Odry. Gratuluje!  Dla takich "pipsmanow", jak nazy-

wa takich jak Wy moj dziesiecioletni syn - to naprawde sukces.  

Niezasluzenie, bo odbylo sie to w prymitywny sposob poprzez artykul, kto-

ry ani z rzetelnoscia dziennikarska, ani ze sloganami ideologicznymi kto-

re stawia sobie za cel TAZ w swoim statucie - nie maja nic wspolnego. 

        (cd. str 4) 

Do redakcji TAZ, Berlin 

Współpraca?  

Obserwu jąc  od l a t 
zachowanie się polityków 
niemieckich i polskich w 
kwestii polskiej mniejszości 
narodowej w Niemczech i 
niemieckiej mniejszości 
narodowej w Polsce, 
można by mieć wrażenie, 
że wspólne stanowisko nie 
z o s t a ło  d o  d z i s i a j 
określone. Prezentacja 
poglądów ma formę serii 
mono lo gów ,  r z adko 
przeradzających się w 
wymianę poglądów na ten 
sam temat, czyli w dialog.  

Monologi słuchający (albo i 
n i e )  p r z y j m u j ą  d o  
wiadomości  i robą dalej 

swoje. Rzeczpospolita robi 
swoje i przyznaje grupie 
Niemców w Polsce prawo 
do reprezentac j i  w 
parlamencie, o innych 
d r o b i a z g a c h ,  j a k 
finansowanie języka i 
kultury niemieckiej w 
Polsce w milionowej 
wysokości, nie wspomnę. 
Republika Federalna idzie 
dalej i dla Niemców w 
Polsce, oferuje paszporty 
dla mężczyzn, kobiet i 
dzieci oraz ekstra prawo 
do pracy i obowiązek  
płacenia podatków także w  
Niemczech. I to wszystko 
w b r e w  g ło s z o n e m u 
embargu na siłę roboczą z 

Polski. Rzeczpospolita 
op łaca naukę języka 
niemieckiego, a Republika 
Federalna okazuje się być 
za biedną w gesty tolerancji 
i otwartości kulturowej  i 
nie stać jej na wzajemność 
w tym zakresie.  Wspólną 
imprezą był rok polsko-
niemiecki, gdzie wspólna 
była tylko nazwa, a 
faktyczne cele, programy i 
fundusze osobne. Niemcy 
fundowal i  n iemieckie 
imprezy w Polsce, a Polska 
polskie w Niemczech. 

Jak w tym powiedzeniu o 
kowbojach, co to każdy 
pali swoje.    (greg) 

periodyk dla polskiej mniejszości narodowej w Niemczech 
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Dzisiejszy numer 
miał się obejść bez 
tematu traktatu, ale 
się nie udało.   To 
jest jak czkawka.  
Na ochłodę spra-
wozdanie z regat w 
Kilonii w których 
wzięli udział nasi z 
kraju, a na ponowne 
rozgrzanie nad-
szarpniętych już 
nerwów  próba o-
ceny motywów re-
dakcji  TAZ.  

Po mianowaniu 
J a r o s ł a w a 
Kaczyńskiego pre-
mierem przez pre-
zydenta  Lecha 
Kaczyńskiego, będą 
musieli dziennikarze 
bardziej uważać aby 
nie robić pomyłek 
typu �kto jest kim�. 

W tym wydaniu: 
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Polskie akcenty �Kieler Woche 2006�  17 do 25 czerwca w Kilonii 

Już w piątek 16 czerwca powitaliśmy 
polski okręt Marynarki Wojennej RP 
�ORP Kaszub�, który przypłynął na 
tegoroczne obchody Kieler Woche, 
aby wzbogacić swoją obecnością 
święto żeglarzy  całego świata, a przy 
tej okazji promować Polskę. 
Marynarze ORP Kaszub wspólnie z 
Brytyjczykami złożyli wieńce  na 
grobach poległych polskich lotników, 
którzy spoczywają od II Wojny 
Światowej na cmentarzu w Kilonii. 
      W tym dniu odbyła się również 

zabawa taneczna zorganizowana przez 
członków Niemiecko-Polskiego Towa-
rzystwa z Kilonii. W wieczornym spo-
tkaniu wzięli udział między innymi 
przedstawiciele urzędu miasta Gdyni i 
Kilonii. 
      W sobotę rozpoczęły się regaty że-
glarskie klas nieolimpijskich z udziałem 
czterech polskich żeglarzy w klasie OK-
Jollen i dwóch żaglówek pełnomorskich 
w klasie IMS 2. 
      W tym czasie na Placu Ratuszowym 
został otwarty �Międzynarodowy 
Rynek� z udziałem stoisk urzędu miasta 
Gdyni i Polskiej Informacji Turystycznej. 
Ponadto dwa stoiska oferowały  polskie 
specjal-ności kulinarne i napoje. 
    Do wioski olimpijskiej w Kiel - 
Schilksee przybyły następne polskie 
ekipy żeglarzy z niemal wszystkich 
ważniejszych klubów w Polsce. Polscy 
żeglarze startowali od środy dnia 21 
czerwca do końca Kieler Woche  w 
regatach prawie wszystkich klas 
olimpijskich. 
   W sobotę dnia 25 czerwca odbył się 
tradycyjnie Polski Wieczór Żeglarski w 
dzielnicy Kiel � Holtenau. 
   W tym roku pogoda wyjątkowo 
dobrze dopisała i można było z 
powodzeniem przeprowadzić  
większość wyścigów zgodnie z 
zaplanowanym programem. Jak i w 
poprzednich latach, tak i w tym roku 
osiągneli polscy żeglarze sporo 
sukcesów. Trzeba tu podkreślić, że 
także młodzi żeglarze spisywali się 
bardzo dzielnie podczas tegorocznych 
regat. 

 

W. Malinowski   
Polskie Stowarzyszenie Szkolne  
SAWA  T.z. w Kilonii  
(cd. str. 3) 
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Wielce szanowni europ osły 

 

Dzisiaj chcę rzucić tu pomysł nowy 

Który na pewno wam się spodoba 

Aby wybierać w Eurolandach  

Na prezydenta heterofoba. 

 

A gdy się bardziej upostępowię 

Nowe marzenie przyjdzie za chwilkę: 

Na prezydenta chcę tylko geja 

Prezydentową zaś chcę lesbijkę. 

 

Wybór ministrów oraz kanclerek 

Ułatwi wszystkim ten przepis nowy,  

że najważniejsze jest kto z kim leży 

I leżąc bardziej jest postępowy. 

 

Wspomniany postęp i tolerancja  

Obrzydzić musi trend prokreacji 

I będąc główną wytyczną w szkole, 

Nie będzie groził cywilizacji. 

List do heterofobów 
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By becikowe nie było skutkiem tego, 

Co wstrętem wszystkich napawa! 

Niech geje robią w sejmie parady  

Nam dając przykład a sobie prawa! 

 

Niech wreszcie wszystko co wsteczne zniknie, 

Krzyknijmy wszyscy jak Unia cała: 

Na prezydenta chcemy lesbijkę 

Prezydentową  chcemy ...    

     a wała! 

 

Już zmieniam zdanie � chyba  zmądrzałem 

Patrząc na waszych członków parady. 

Poligamistą chciałbym być bardzo 
I mieć na codzień ze cztery baby.   
      
      
    (mac) 

  A oto wyniki regat z udziałem polskich załóg: 

STAR  ( Startowało 49 łódek � 1 z Polski) 

USA 8157  Mark Mendelblatt SPYK 

                         Mark Strube SPYK 

3-  POL 8252   Mateusz Kusznierewicz YKP 

                         Dominik Życki Spójnia          Trener � A. Zawieja 

RSX OL � Board M  ( startowało 52 � 14 z Polski) 

UKR 19   Maksym Oberemko TRANSBUNKE 

POL 729  Maksymilian Wójcik SKZ 

9-   POL 184  Kamil Lewandowski SKZ Hestia 

Wyniki Regat  „Kieler Woche 2006”   
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Zaluje, ze nie tylko prawicowe szmatlawce 

(przepraszam, tak okresla sie w Polsce potocz-

nie to, co nazywane jest w Niemczech jako Bou-

levardzeitung a do czego - patrz Wikipedia - 

TAZ nalezy) jak Die Welt czy Bild ale i TAZ 

para sie tego typu manipulacjami.  

Oczywiscie, nalezy zrozumiec TAZ,  ktore stara 

sie podniesc swoj skromniutki naklad sprzeda-

nych 60.591 egzemplarzy wobec wydrukowanych 

83.272, zatem na makulature laduje codziennie 

ponad 22.000 nowiutkich TAZ- to boli zwlaszcza 

kieszen. Na 80 milionow Niemcow to naprawde 

margines, ta TAZ.  

Byc moze jest tez szansa na znalezienie nowych 

kupcow dla swojego towarzystwa udzialowcow 

(Genossenschaft)- za 500 euro mimo oferty zni-

zek do "Tanzshop"  

(sklep taneczny), wycieczek i kupna wina po 

znizce - nabylo toto dotychczas cale 6.600 

osob. Jasne, czasy ciezkie, kasa sie kurczy, 

po kolejnych wyborach do Bundestagu krajobraz 

polityczny a zatem i kasa beda chyba dla TAZ 

jeszcze skromniejsze.  

Przez moment mialem pomysl - moze zachete do 

kupowania udzialow w Waszym towarzystwie udzi-

alowym warto przemyslec? Moze skrzyknac 7.000 

osob ( co to na milion Polakow w Niemczech) i 

zdominowac udzialy w TAZ - no ale z drugiej 

strony, ta gazeta naprawde sie dobrze nie 

sprzedaje, 22.000 numerow dzien w dzien w kos-

zu, wiec juz lepiej inwestowac w inne rzeczy 

jak chocby takie zaklady pilkarskie. Wieskza 

szansa na sukces, a i moralnie czysciej.  

Zatem - ani popularnosci tanim kosztem, ani 

przyplywu kasy poprzez nowe zakupy udzialu w 

Waszym towarzystie udzialowcow nie bedzie - 

musicie szukac innej szansy na trwala popular-

nosc i na ... przetrwanie. Rzetelnosci i etyki 

dziennikarskiej oraz tej czysto ludzkiej nie 

da sie zastapic innymi bardziej prymitywnymi 

formami walki o rynek. 

Z wyrazami pozdrowien 

dr med. Bogdan Milek 

Komisja d/s Obrony Obrazu Polski i Polakow  

 

P.S. Nazwiska Bascha Mika ( a moze Basia Mi-

ka?), Gabriele Lesser i  Peter Köhler wpiszemy 

zapewne na liste kandydatow do nagrody 

"czarnego kartofla" - obejmujacej osoby zaslu-

zone w dziele budowania uprzedzen i zlych ste-

reotypow miedzy Polakami i Niemcami. W 

podrubryce - "czarny osiol", gdzie skupiaja 

sie kandydatury rozumiane tradycyjnie jako 

czarne konie tej nagrody. Mlodzi malo zdolni 

ale juz z duza klapa ...  

B.M.  

Pani mgr. Monika Struk  otrzymała 1. nagrodę w konkursie Ministra Spraw 
Zagranicznych za najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych 
stosunków międzynarodowych.  

 

Praca pt.  

Ocena Traktatu między RP a RFN o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 
1991 roku w świetle jego implementacji,  
 
napisana została na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Jana 

Sandorskiego.  Gratulacje! 

Rzecz o traktacie polsko-niemieckim 
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Listy do redakcji  

TAZ wydaje przewodnik /  Po niemieckiej stronie wprowadzamy cisze! 
Zdaje sie, ze TAZ afere z artykulem o prezydencie RP potraktowalo jako chwyt 

reklamowy dla wydawanej przez nich ksiazki - przewodnika po zyciu politycznym 

w Polsce. Poniewaz ksiazka wydana jest po niemiecku, i napisana jest zapewne w 

tonie zblizonym do artykulu TAZ - w niemieckojezycznej prasie, mediach i zyciu 

politycznym winno przyjsc absolutne wyciszenie sprawy artykulu o braciach Kac-

zynskich. W koncu nie trzeba beplatnie zapewniac reklamy gazecie i jej wydaw-

nictwom tudziez wyrazanym przez nie szkodliwym dla stosunkow polsko - niemie-

ckim pogladom. 

Z powazaniem 

B.Milek 
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30 milionów 
euro wydali inicjatorzy i 

sponsorzy akcji me-

d ia lne j  �Du b is t 

D e u t s c h l a n d � 

rozpoczętej 26 sierpnia 

2005 roku, która ma na 

celu �pomóc narodowi 

niemieckiemu w zwię-

kszeniu odwagi i  samo-

świadomości narodo-

wej�. Inicjatorami i 

sponsorami są m.in. 1. 

program TV niemieckiej 

Das Erste, Axel Springer 

AG (skąd my go zna-

my?), Tygodnik Der 

Spiegel, Hubert Burda 

Media, Beate Uchse AG 

( p i e n i ą d z e  n i e 

śmierdzą), Allianz PP, 

ADAC Sachsen e.V. i 

wiele innych - sponsor-

ami także ze środków 

publicznych.  

Firmy te znamy z 

działalności w Polsce, 

gdzie zarabiają na 

pomoc .  

Www.du-bist-deutschland-de 

 

 

 

 

Du bist Deutschland. Du bist 82 Millionen. 

„Kieler Woche 2006” 
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RSX OL � Board W ( startowało 21 � 7 z Polski ) 

UKR 9  Olga Masilivets TRANSBUNKE 

POL 4   Marta Hlavaty SKZ 

POL 215  Jenifer Kesik LKZ 

Finn  ( startowało 55 łódek � 5 z Polski ) 

NZL 1   Dan Slater MBSC 

           7-    POL 12  Wacław Szukiel AZS 

11- POL 7    Rafał Szukiel AZS 

18- POL 17  Piotr Kula KZB   (  junior )   Trener � Tomasz 
Rumszewicz 

Laser   ( startowało 170 łódek � 8 z Polski ) 

            1-  GBR 186101  Paul Goodison u.s.c 

            7- POL 185791  Maciej Grabowski SEJK  Pogoń 

         34 -  POL 186222  Marcin Rudawski AZS UW 

         47-   POL 183129  Karol Porczyński KRAJNA 

49er  ( startowało 59 � 3 z Polski ) 

ITA 3 Pietro Sibello SVFDP 

POL 950   Stańczyk Tomasz Delphia Baza 

                              Paweł Kuźmicki   Delphia Baza 

        8-  POL 20   Paweł Kacprowski  AZS 

                  Arkadiusz Fedusio AZS 

Tornado ( startowało 32 � 2 z Polski ) 

AUS 8   Darren Bundock VSAW 

                                              Glenn Ashby  VSAW 

POL 1  Piotr Kowalewski YKW 

                    Maciej Kłosowicz YKW 

470 W  ( startowało 31 łódek � 2 z Polski ) 

              1- AUS 357  Elise Rechichi  FSC 

                                   Tessa Parkinson  FSC 

              9-  POL 55   Katarzyna Tylinska AZS 

                                   Marta Kaszatowicz 
AZS 

470 M  ( startowało 66 łódek � 6 z Polski ) 

               1- AUS 381   Mathew Beicher  
RQYS 

                                     Nick Behrens  
RQYS/RYCT 

POL 52  Tomasz Januszewski BAZA 

                      Marcin Mickiewicz BAZA 

 OK � Jolle  ( startowało 
28 łódek � 4 z Polski ) 

GER 672  Günter Arndt  FYK 

POL 27  Jakub Kania  ZLKS 

9-   POL 1    Tomasz Gaj  Pogoria III 

11- POL 61  Janusz Stobinski  AZS Poznań 

                IMS 2   ( startowało 11 jachtów � 2 z Polski ) 

                             Offshore � na dystansie 27,1 sm 

                             1-  GER 5740 CG Mer   SHV/ORC 

                                                    Oliver Leu 

                             3-  POL 6161 Stocznia Ustka Boatbu-
ilders  YKP 
                                                   Konrad Smoleń, Krzysiek 
Glebow / Tadzinek Hallmann,  

                                                   Andrzej Glebow, Paweł 
Butowski 

        6- POL  4840 Villa L�Arte   UKS 

                              Eugeniusz Ginter 

 

        W tegorocznym �Kieler Woche� startowało prawie 80  
żeglarzy z Polski. 

 

 Z żeglarskim pozdrowieniem 

   W. Malinowski 

Wyniki Regat  „Kieler Woche 2006”   cd. 
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Sławomir Wojciech Hałaczkiewicz 

Werschweilerweg 26 

66564 Ottweiler 

Telefon: 06824-91291 

Fax: 06824-91292 

E-Mail: polonia@polonia21.de 

Monolog to wypowiedź jednego podmiotu, będąca całością znaczeniową i formalną, w 
przeciwieństwie do dialogu, składającego się z wypowiedzi niesamodzielnych. Monolog 
wyraża myśli i uczucia mówiącego. Wyodrębnia się różne rodzaje monologów, 
występujących w dziełach literackich: a) wypowiedzi relacjonujące przeżycia podmiotu, 
będące swoistą autocharakterystyką, wygłaszane do samego siebie; b) wypowiedzi o 
charakterze narracyjnym; c) wypowiedzi kierowane do konkretnych realnych adresatów 
(wykład, przemówienie). 
Dialog jest to wypowiedź wielopodmiotowa - rozmowa dwóch lub większej liczby osób. 

periodyk dla polskiej 
mniejszości narodowej w 
Niemczech 

się pewnie nazywała 
P a t r i o t i s c h e  Pa r te i 
Deutschlands i byłaby po 
linii i na bazie i mogłaby 
sobie pozwolić o każdej 
porze dnia i nocy na pełne 
oflagowanie z czarnymi 
emblematami w każdej 
formie. Nie trzeba by było 
na nią nasyłać V-Manów z 
BND, aby nią kierowali 
między CSU a nirwanę 
legalizmu. 

 Jedynym problemem, jaki 
widzę jest to, że wtedy 
taka niekierowana patrio-
tyczna PPD byłaby partią 
centrową, przez co CDU, 
a jeszcze bardziej CSU 
oparło by się -dla wszy-
stkich widocznie- o prawą 
ścianę polityki.  

Ale tak nie jest.  

Na prawo są jeszcze 
jacyś tam nacjonaliści. 
Jest to na tyle wygodny 
airbag, że brunatni z CSU 
mogą głosić różne teorie 

Szaleństwo mundialowe 
w Niemczech objawiło się 
w  milionach flag z czar-
nym orłem i bez, zawie-
szanych na domach, w 
ogródkach i na samo-
chodach. Nawet pewien 
najbardziej ważny polityk 
wydał się być zaskoczony 
taką wolą narodu na 
manifestację  tożsamości, 
ż e  m u s i a ł  z a j ą ć 
stanowisko. Co prawna 
nieoficjalne, ale  publi-
czne, jak by nie było, bo w 
wywiadzie. 

I wynika z tego stano-
wiska, że to nie chodzi o 
jakiś tam negatywny na-
cjonalizm (NN), tylko o po-
zytywny patriotyzm (PP), 
z którego trzeba być 
dumnym. On zawsze ma 
flagę na błotniku. 

Szkoda, że taka np. NPD 
nie radziła się u jasno-
widzów przed ustaleniem 
swej nazwy, bo teraz by 

jak na przykład �Leitkultur�  
c z y  t e ż  k l e p a ć 
ziomkostwa po plecach.  
Mogą być jeszcze bardziej 
na prawo niż polska LPR , 
posądzana o radykalną  
prawicowość�nikt CSU o 
skrajny nacjonalizm nie 
posądzi, bo patrzcie, 
patrzcie, na skraju kto 
siedzi?  Siedzi NPD po 
próbie delegalizacji nieu-
dolno-pozorowanej. A 
centrowy nacjonalizm, to 
już brzmi jak patriotyzm. 

Teraz, gdy jest już jasne, 
że we wszelkich działa-
niach o partiotyzm chodzi, 
nie ma przeszkód w dal-
szej radykalizacji społe-
czeństwa niemieckiego. 

Można być tylko wdzię-
cznym, że nasze modlitwy 
zostały wysłuchane, przez 
co  właśnie Włochom gro-
zi uderzenie wody sodo-
wej, co jest o wiele bar-
dziej zdrowe dla stosun-
ków polsko-niemieckich. 

Paragraf  116 

Jestem więc mówię 

Pierwszy w powojennych Niemczech proces o zakaz 
języka polskiego odbędzie się dnia 08.09.2006 o godzinie 
10.30 Siełekingplatz 1. Hamburg.  

Zapraszamy wszystkich ! 

 
15-18 września 2006  XXI  Światowa  Konferencja 
Gospodarcza Polonii 


