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Nie chGĘ, aby dzi eci o m
0d siedmiu lat, od chwili rozwodu z Żoną, obywa.
telką Niemiec, mieszkaiąc4 obecnie w Wiedniu,
Wojciech Pomorski walczy o prawo d0 widze-
nia swolch cÓrek i o prawo do rozmowy z nimi
w ięzyku po|skim. Chce, aby jego dzieci uczy|y
się ięzyka polskiego i poznawa|y polską kuIturę.
Sprawa |azna|az|a fina| w wiedeńskim s4dzie.

Dnia 17.01.2011 w ,,Die Presse" uka-
zał się arĘkuł pt. ,,Nie ma przymusu nauki
obcej kultury'', którego autor w pierwszych
słowach stwierdził: ,, ojciec bez praw ro-
dzicielskich chciał zobowiązać swoje dzie-
ci' by pielęgnowaty swoje polskie korze-
nie".

Poniżej PrzYtaczamy obszerne frag-
mentytego tekstu.

Czy ojciec, który nie ma praw rodzi-
cielskich, może zobowiqzać swoje dzieci do
tego, by poznawały kulturę i język jego kra-
ju? Taki przypadek wyjaśniał sqd w mię-
dzy naro dow y m sktadzie.

Matka jest Niemkq, ojciec posiada, po-
dobnie jak dzieci, polskie i niemieckie oby-
wątelstwo. Proces odbywał się w Austrii,
gdzie matka mieszką z dziećmi. (' . ')

Rodzice rozwiedli się przed siedmiomą
laty. SqĄ stwierdzity, że matka była przez
ojca wyzywaną i zranioną. Matce zostaty
przyznane wytqczne prawa rodzicielskie do
dzieci. Stosunek z ojcem zostat silnie zabu-
rzony:organy bezpieczeństwa zwrócity się
nawet do matki z ostrzeżeniem, że istnie-
je podejrzenie, iż jej mqż nawiqzat kontakt
z kryminalnq organizacjq w Polsce. Ta mia-
ła za zadanie uprowadzenie dzieci z Au-
strii.. 

Między dziećmi i ojcem nie było żad-
nychkontaktów, stosunki zaś między rodzi-
cami uległy całkowitemu zamrożeniu'

Jednak ojciec chciatby, aby dzieci w żad-
nym wypadku nie zapomniały o swoich
polskich korzeniach' Dlatego też w sqdzie
okręgowym dla 1 dzielnicy Wiednia zto-
żył wniosek, w którym żqda, aby jego dzieci
miały obowiqzek uczenia się języka polskie-
go i poznawania polskiej kultury.

Mątką odpowiedziała, że od dzieci nie
można w tej chwili wymagać, by uczyły się
dodatkowych rzeczy.

Sqd Najwyższy podtrzymat stwierdze-
nie, że ąni w prawie ąustriąckim, ąni nie-
mieckim nie ma przepisu mówiqcego o tym,
że jeden z rodziców, nieposiadajqcy praw
rodzicielskich, może zobowiqzać swoje
dzieci do określonego ksztąłcenia.

Starania Poląka o przyznanie praw ro-
dzicielskich zostaty także oddalone (,,Die
Presse", 17.01.2011).

Rozmawiamy z Wojciechem Pomor-
skim

W gazecie,,Die Presse'' ukazał się ar-
tykuł informuiący o tym' że austriacki
sąd wydał niekorzystną dla Pana decy-
zję. )ak Pan odebrał tę informację?

- O informacji prasowej o decyzji Sądu
Najwyższego w Austrii dotyczącej mnie
i moich córek dowiedziałem się od moich
przyjacióŁ z Wiednia. Przyjąłem to naj-
pietw z niedowierzaniem, gdyż, nie otrzy-
małem żadnego wyroku pocztą. Był. to
dla mnie wielki szok, chociaŻ w głębi du-
szy spodziewałem się tego, mając spore
doświadczenie doĘczące sądownictwa
wAustrii i Niemczech.

Przez osiem latwalczyłem o moje uko-
chane córeczki, o możliwość spotkań
z nimi, jednakorganizacja |ugendamt ści-
śle współpracująca ze sobą na terenie Au-
strii i Niemiec czyniła dosłownie wszystko,
by mi i córkom uniemożliwiać wszelkich
kontaktów ze sobą.

Podstawową zasadą działania |ugen.
damtów w Niemczech i w Austrii jest to, że
w przypadku rozpadu małżeństwa dwu-
narodowościowego to obcokrajowiec (nie-
zależ'nie czy posiada obywatelstwo Austrii
czy Niemiec) traci dziecko. Odrzuconemu
rodzicowi ogranicza się lub sprytnie unie-
możliwia kontakt z jego dzieckiem, zabra-
nia się posługiwania ojczystym językiem,

Wojciech Pomorski

izoluje się dziecko od ,,obcej'' kultury i ję-
zyka oraz od całej pozaniemieckiej części
rodziny.

Dzieciom tym i całym rodzinom wy-
rządza się ogromną krzywdę, niszcząc
więź emocjonalną z drugim rodzicemoraz
całą jego rodziną. okalecza się dzieci na
całe życie i ''produkuje narybek'' na na-
stępne związki, które zapewne się też, roz-
padną.

)akie ma Pan zastrzeżLenia do infor-
macji podanych w tym arĘkule?

- ZastrzeŻenia mam już do skandalicz-
nego tytułu artykułu: ',Nie ma Przymusu
nauki obcej kultury''.

Po pierwsze, córki są obywatelkami
Polski i jest to ich kultura rodzima, która
jest częścią ich tożsamości - tak samo jak
niemiecka - nie mniej ani więcej' Nie jest
to kultura jakaś tam, którą rodzice dodat-
kowo chcielĘ przyb|iŻać swojemu dziec-
ku z takich czy innych powodów. Polska
kultura oraz polski język są i były integral-
ną częścią osobowości, tożsamości moich
córek i na nich bazowała więź emocjonal-
na ich ze mną oraz całą częścią polskiej ro-
dziny. ByłaĘ to więc nie nauka dodatko.
wej i obcej catej rodzinie kultury i języka,
lecz kontynuacja nauki ich własnej kultu-
ry, w której wztasta|y, obok niemieckiej po
matce, a któĘ od ośmiu lat moje córki się
całkowicie pozbawiane.

Po drugie, nie chodzi o jakikolwiek

''przymus''' 
jak próbuje sugerować au-



nie zapomnialy
tor tego artykułu. Starsza córka }ustyna
chodziła już' w zerówce na lekcje języka
polskiego w szkole, do której uczęszcza-
ła w Hamburgu i chciała chodztć do PoI-
skiej Szkoły przy Konsulacie Generalnym
RP w Hamburgu, do której razem z moją
byłą iLoną ją zapisaliśmy. Pięknie mówiła
po polsku, śpiewała piosenki i wymyśla-
ła sama swoje własne oraz w lot uczyła się
wierszyków, kt óre z przyjemnością recyto-
wała.

|eźLe|i chodzi o podtytuł ,,ojciec bez
praw rodzicielskich chciał zobowiązać swo-
je dzieci, by pielęgnowaĘ swoje polskie
korzenie'', to też autor mija się z prawdą,
gdyiL cały czas posiadałem i posiadam pra-
wa rodzicielskie, gdyz żaden wyroĘ który.
mi próbuje mi się je zabrać, nie był i nie jest
prawomocny. Więc nie ,,ojciec bez praw ro-
dzicielskich'', Iecz raczej,,ojciec wa|czący
z próbami pozbawienia go praw rodziciel-
skich'' jeżeli już. I nie o ',zobowiązanie swo-
ich dzieci" tutez chodzi,jak sugeruje autor,
lecz o konĘmuację tego, co jest częściątożl,-
samości córeki o zagwarantowanie tej kon-
tynuacji przez sąd, w przypadku gdy była
żona i jej rodzina pod pieczą |ugendamtu
zaczę|i zwyczajnie kr zywdzić moje cór ecz-
ki i pozbawiać je kulturyi języka, które byĘ
i są integralną częśctą ich osobowościoraz
ich bogactwem. |eżeli autor i sędziowie oraz
fugendamty w Niemczech i w Austrii nie
rozumieją takich podstawowych zasad, to
jest to zwykły nacjonalizm, który nie powi-
nien mieć miejsca.

Nie mogę się stanowczo tez zgodzić
z pomówieniem zawartym w tym artykule
kłamliwie szkalującym mnie, że ,,zwróci-
łem się do kryminalnej organizacji w Pol-
sce, której z|eciłem porwanie moich córek
z Austrii''. |est to szokujący absurd. |ed-
nak pasujący najwyraźniej autorowi arty-
kułu do stereotypu Polaka pokutującego
w świadomości wielu Austriaków i Niem-
ców.

|eżeli bowiem Polacy są narodem,
gdzie kail'dy ojciec zwraca się do ma-
fii o pomoc, to musi być to widocznie na-
ród samych kryminalistów, a więc trzeba
je wychować w,'lepszym'' niemieckim du-
chu. Więc krótko: złemu polskiemu ojcu
uniemożliwia się jakiekolwi ek,,złe,, wpły-
wanie na dzieci, bo ich ,,prawdziwym" do-
brem jest jedyna i jedynie słuszna ,,kultu-
ra" niemiecko- austriacka.

Kolejnym skandalicznym pomówie'
niem zawartym w tym austriackim ar-
tykule jest stwierdzenie autora, ze ,,sądy

s.p*X€CK8&-:rr&{&-
i ja przygotowujemy odwołanie do Trybu-
nału Praw Człowieka w Strasburgu. Świat
dowie się o rozmiarach i skali dyskrymi-
nacji i jak się to ',przepycha' bezprawnie

wNiemczechiwAu-
strii.

Niech Trybunał
Praw Człowieka roz-
strzygnie, czy to, co ro-
bią Niemcy i Austria,
jest właściwe, etyczne
i moralne.

W tej walce mam
moralną przewagę i siłę
oraz pewność, ze tak
czy inaczej wygram.
NavVet gdy przegram
jako człowiek z pan'
stwem niemieckim i au-
striackim, to wiem, że
nie będę mógł sobie za-
rzucić czegoś, co mógł-
bym zrobić, a nie zrobi-
łem, by przeciwstawić
się złu i pogardzie do
mojego i córek polskie-
go pochodzenia. Mo-
ralnie wygrywam cały
czas. Mogę sobie spoj-
rzeć w oczy i powie-
dzieć, ze robię to, cze-
go sam bym wymagał
od mojego ojca, gdy-
bym był na miejscu mo.
ich córeczek. A to chy-
ba najważniej sze,bybyć
w zgodzie z własnym
sumieniem i nie ulec
bezprawiu. Nie uległem

Pierwsze spotkanie z córkami po dtróch
latach niewidzenia, maj 2005 r.

ustaliły, że matka była wyzYwanaizranio-
na przez ojca''. W domyśle ma to zapew-
ne oznaczać, że jakoweś sądy udowodniły
mi i skazały mnie prawomocnym wyro-
kiem za psychiczne ifizyczne znęcanie się
nad moją byłą małżonką. Nigdy nie zosta-
łem skazany jakimkolwiek prawomocnym
wyrokiem za u żywaniewyzwisk ani stoso-
wanie przemocy fizycznej lub psychicznej
w stosunku do kogokolwiek _ także w sto-
sunku do mojej byłejmałżonki.

Autor artykułu jednak wie dząc, ze jest
to ciężkie oszczerstwo, za które pociągnął-
bym go niezawodnie do odpowiedzial-
ności karno-prawnej, celowo nie podał
w swym nierzetelnym materiale mojego
imienia i nazwiska. W innym przypadku
za pomawianie mnie miaĘ już wytoczo-
ną sprawę w sądzie karnym.

Czy orzeczenie austriackiego sądu
oznacza dla Pana koniec starań o atrzy-
manie kontaktu z córkami?

- oczywiście, że to nie koniec ,,spra-
wy'' i walki o moie córeczki. Mói adwokat

komunistom w PRL-u, nie ulegnę też lu-
dziom i instytucjom gardzącym innym
cztowiekiem za jego pochodzenie i język.
Na to nigdy nie będzie mojej zgody.

Córki,'mam prawo'' widzieć co dwa ty-
godnie od grudnia 20o9 r.,|eczwidziałem
je w Wiedniu jedynie I2.2.20I0 przez trzy
godziny i pod nadzorem pseudopedago-
góq którzy zarabiają na tzw.,,widzeniach
nadzorowanych'' duże pieniądze i jedynie
przeszkadzają w spotkaniach, by czasem
dzieciiojciec nie polubili się na nowo i nie
wybuchł ogień latami duszonej wzajemnej
miłości. A dzieci zwyczajnie zapominają
swojego izolowanego rodzica i jego język'

Mimo moich pism, wniosków o spo-
tkania, sąd w Wiedniu już rok ignoruje
wszelkie interwencje i zachowuje się tak'
jakby nic nie dostał. Po prostu kompletny
brak jakiejkolwiek reakcji. Ważne jest, by
dzieci i ojciec jak najdłuż,ej się ze sobą nie
widzieli. To chore. Czasem po prostu już
nie wiem, co jeszcze mogę zrobić, bo robię
już od lat właściwie wszystko co możliwe.



Arogancja sądów i }ugendamtów w Austrii
jest bezgranicznainie do opisania. Chory
system ma się w najlepsze i nic nie wskazu-
je, by bez nacisków z zew nąttz cokolwiek
w Austrii i Niemczech miało się w tym
względzie kiedykolwiek zmienić.

fak ustosunkuje się Pan do uwag
w todzaja, ż,edo sprawy rozwodowej i do-

Ęczącej praw rodzicielskich celowo do-
daje Pan aspekt narodowościowy, aby za-
interesować tym opinię publiczną i w ten
sposób pośrednio wywrzeć nacisk na ko-
rzystną dla siebie decyzję sądu?

- TWierdzenie takowe jest zwykłą nie-
dorzecznością. |est ono czasami powielane
przez|udzi, którzy nie mają najmniejsze-
go pojęcia o podstawowych prawidłowo-
ściach w relacjach rodzic _ dziecko, szcze-
gólnie w małżeństwach mieszanych.

Nikt z ludzi nie jest sterylnym ,,pro-
duktem''. Każdy jest osobą wywodzącąsię
z jakiegoś narodu, kultury i j ęzyka związa-
nego z tym narodem, z którego pochodzi.
)a też' Moim krajem, z którym się utożsa-
miam odzawsze, jest Polska, językiemiję-
zykiem mojej rodziny jest język polski,
kultura, zktórą jestem związany i w któ-
rej zostałem wychowany, jest kultura pol-
ska. Narodowość jest integralną składową
częściąkaż,dego człowieka i tego nie zmie-
nimy - tak już po prostu jest' Tak samo
narodowość i język jest przenoszony na
własne dzieci, gdyż, nikt nie wymyśla ja-
kiegoś ,,sterylnego'' języka i narodowości,
lecz komunikuje się z własnymi dziećmi
w swoim językl, nawet w przypadku gdy
się zamieszkuje w innym kraju. Ta pra-
widłowość jest rozpoznana i jednoznacz-
nie pozytywnie ocenina przez lingwistów
i psychologów oraz pedagogów, jak i spe-
cjalistów od integracji- nie mylić z asymi-
lacją!

Naturalnym i najlepszym rozwiqza.
niem jest, by w przypadku małżeństw
dwunarodowościowych kazdy z rodzi-
ców komunikował się ze wspólnymi dzieć-
mi w swoim wtasnym języku.I nauka już
dawno to stwierdziła, iż taki sposób wy-
chowywania dzieci jest najlepszy oraz
w ten sposób dzieci stają się silnymi psy-
chicznie jednostkami świadomymi swo-
jego bogactwa kulturowego. Inaczej wy-
chowuje się zwyczajnie kaleki, które nie są
w stanie - co czasami obserwujemy - ko-
munikować się z własną rodziną zkraju,
którego rodzic miał. kompleksy i dał so-
bie wmówić, źLe jego kultura, język i po-
chodzenie są czymś wstydliwym, gorszym
i niepotrzebnym. Dzieci wychowywane
w poszanowaniu obu do nich na|eż,ących
kultur ijęzyków swoich rodziców są stabil-
ne emocjonalnie, uczą się bardzo dobrze
swoich języków i kultur oraz przejawiają

wybitne zdolności do nauki kolejnych ję-
zyków.

|a nie cierpię na tzw. rozdwojenie jaź-
ni i nie dałem sobie - pod wpływem nie-
mieckiego otoczenia - nigdy wmówić, że
moja kultura jest jakimś 

',zbędnym bala-
stem". festem po studiach magisterskich
o kierunku nauczycielskim i specjalności
język niemiecki, i mam świadomość bo-
gactwa, jakim jest kazdy język i kultura.
Wiem też, ile wysiłku i pieniędzy kosztu-
je nauka języka oraz kultury z nim zwią-
zanej w wieku dorosĘm. Zbrodnią byłoby,
gdybym chciałzubozyćwłasne dzieci o ca-
łość kultury, a język polski jest zwyczajnie
jej nośnikiem. ]est też nośnikiem najpięk-
niejszych i najczulszych słów _ także naj-
rózniejszych infantylizmów, które mówi-
tem do dzieci - sam je sĘsząc i ucząc się
jednocześnie, gdy byłem dzieckiem. Przy
pomocy nośnika, jakim jest mój ojczysty
język polski' przekazuję całąswoją delikat-
ność, czułość i inne uczucia najautentycz-
niej. okłamywaĘm sam siebie i wszyst-
kich wokoło. Więc nie okłamywałem też
sądów i }ugendamtu jasno stawiając sPra-
wę. festem Polakiem, przy czym ilość oby-
watelstw nie m a znaczenia _ liczy się serce,
a moje należy do Polski. Z dziećmirozma-
wiałem od ich urodzenia w języku polskim,
na bazie tego języka powstała i rozwija-
ła się cała nasza więź emocjonalna i ryle.
Było dla mnie jasne, ż,e kazdy normalny
człowiek to rozumie. Bo czy Niemiec, któ-

ry poślubił np. Hiszpankę ma mówić wy-
łącznie po hiszpańsku z własnymi dziećmi
i udawać' że jest Hiszpanem tylko dlatego,
że mieszka aktualnie w Hiszpanii? To ab-
solutny absurd! I właśnie takiego absurdu
nie mógĘm się też sam nigdy dopuścić.
Nie mógłbym sobie nigdy spojrzećw oczy,
gdybym tak postąpił. okaleczałbym moje
córeczki, zaktórych wychowanie jako oj-
ciec jestem odpowiedzialny. Zachowywa-
łem się więc normalnie i tak wychowy-
wałem moje córki - w zgodzie z własnym
sumieniem. Było to tez _ w czasie trwania
mojego pierwszego matżeństwa - całko-
wicie aprobowane przez moją byłą żonę.
A }ugendamt chce, bym zagwarantował,
że nie będę z córeczkami nic mówił w ję-
zyku, w którym się z nimi zawsze komu-
nikowałem. Nie mogłem im tego w żaden
sposób zagwarantować i zgodzić się nataki
brutalny szant aż,. Tak ż'e sprawa nazYwana
potem przez innych,,aspektem narodowo-
ściowym'' jest szt:ucznymwmysłem i wy-
odrębnianiem z całości stosunków rodzic
_ dzieci elementu, który był naturalnym
elementem funkcjonowania mojej rodziny
i budowania więzi emocjonalnej między
mną i córeczkami oraz innymi krewnymi
z polskiego kręgu kulturowego.

Czy ma Pan teraz jakikolwiek kon-
takt ze swoimi dziećmi?

- ostatni raz widziałem dzieci
12.02.2010 przez 3 godziny. Od tamtej
pory - mimo wyroku sądu, że mam wi-
dzieć dzieci co 2 tygodnie - nie widziałem
więcej moich córek.

Przez ca|y okres 8 lat widziałem có-
reczki w sumie 16 godzin, i to wy|ącznie
pod nadzorem i nigdy nie mogliśmy swo-
bodnie ze sob ą rozmawiać. Zaw sze w szy st-
ko byto sztucznie zaplanowane przez tzw.
pedagogów współpracujących z |ugen-
damtem.

fednak mimo to przy pierwszych spo-
tkaniach z córeczkami udało się nam
,,przełamać lody'' i byliśmy szczęśLiwi,
ż,e mozemy się spotkać i spędzać ze sobą
choć ten krótki czas, który mijał jak kil-
ka sekund. Młodsza moja córeczka Iwon-
ka-Polonia płakała, gdy odciągano ją ode
mnie, bo pierwsze spotkanie - dwa lata od
uprowadzenia ich przez moją byłą żonę
z domu - miało się skończyć, bo ,,czas mi-
nął,,.

Przed kolejnym planowanym spotka-
niem |ugendamt chciał wymusić na mnie
gwarancję całkowitego vtyHuczenia języ-
ka polskiego w trakcie spotkania z cótecz-
kami, na co się w ż,adnym wypadku nie
mogłem zgodzić, był to zwykły i niedo-
puszcza|ny szantaż,, bo w domu i między
sobą rozmawialiśmy wyłącznie po polsku.
Więc obwieszczono mi, że spotkań nie bę-
dzie'Dzieci udato mi się zobaczyć dopiero
po 2|atach, gdy jtlŻ prawie całkowicie od-
uczono je mówić po polsku.

W moich działaniach byłem sam - i tak
naprawdę jestem sam' )edyną organizacją,
która mnie wspiera, jest załoź:,one przeze
mnie i kilka innych osób ,,Polskie Stowa-
rzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji
Dzieci w Niemczech t.2." (wwwdyskrymi-
nacja.de)

Przez cały czas wa|czyŁem o córki,
o kontakt z nimi. Bardzo je kocham i tę-
sknię za nimi w każdej chwili. Nie znaj-
duję słów aĘ opisać mój ból. |ugendamt
i sąd w Wiedniu robi wszystko,by zabrać
mi prawa rodzicielskie. Nawet gdyby im to
się kiedyś udało, to moje córeczkibędąza-
wsze moimi ukochanymi dziećmi i żaden
,,wyrok" tego faktu nie zmieni.

Czasem się zastanawiam, czy jeszcze
kiedyś zobaczę moje dzieci. Jednakwierzę,
ze nasza miłość do siebie przetrwa wszyst-
ko i kiedyś' gdy już, nikt nie będzie mógł
nam przeszkadzać, będziemy blisko siebie
i nadrobimy wszystkie te lata, które źli lu-
dzie nam ukradli. Miłość przecieŻwszyst-
ko zvłycięzy,

Dziękuj ę serde cznie za t ozmow ę,
ArkadiuszRomanowski



Temat numetu

Pod austtiackimi lóżkami
Zycie Austriaków widziane oczami polsk ich sprzątaczek .*..6

Vademecum Polaka w Austrii
Start Wien

Pomoc dla nowo przybyIych Polaków

Renty i emerytury
Nowe przepisy dotyczące pracujących emerytów

Rozmowa Poloniki
Echte Wienerin

Rozmowa z tłumaczką i aktorką, Lilianą Niesielską
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Spoleczeństwo
Nie chcQ, abl dzieci o mnie zapomnialy

Sprawa Wojciecha Pomorskiego w wiedeńskim sądzie

Chcialem zobaczyc piramidy
Urlop w czasie rewolucii

Przewodnik Poloniki
Wiedeński Pratel

Najstarszy park rozrywki na świecie

Historia
Gesarsko. królewscy zbrodni ałze

. Bela Kiss i Hugo Schenk - mrożące kreww żyłach życiorysy

Prawo
Pomogliśmy Gzytel nikom

Telefoniczny d yzur praw ny

Kultura
Odwaga w sztuce

. Yilmaz Dziewior - dyrektor Kunsthaus Bregenz o sztuce

Sport
Pi|ka nożna i thaiboxing

Drużyna S.U. Wisła Wien i Frenky Flash Pawlak

Kwiaty czy odkwzacz?
Listy czyteInikÓw

Wasze listy do redakcji

Humor
Fraszki Zy gmunta Brzeziń skie go

Kronika
Wydarzenia ostatniego miesiąca

Komunikaty
Przeg|ądimprez

Okfadka, fot. Runzelkorn


