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Niemcy nie pozwalają Polakowi rozmawiać z
dziećmi
Fakt | Sobota, 9 stycznia 2010

W Niemczech Polak nie może rozmawiać z własnymi dziećmi w swoim ojczystym
języku! Wojciech Pomorski od dawna walczy o to prawo. Ale sąd krajowy w
Hamburgu odrzucił jego pozew.
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Niemiecki porz ądek na
kolei w Polsce? By ć
może wkr ótce

Polski nauczyciel zwi ązał się z Niemką, zamieszkali w Hamburgu i

Polacy w Niemczech
nie przestali by ć
mniejszo ścią

wy śmienicie zna niemiecki – w czasie wyznaczonych spotka ń chcia ł

Stosunki polsko
niemieckie

Niemcy  zgodnie z narodowym
interesem

doczekali się dwóch c órek. Ale niestety, rozstali si ę, i dziewczynki

Niedziela | 20100401 (12:23)

zamieszkały z matką. I wtedy zacz ęły się problemy. Pomorski – cho ć
rozmawia ć z dziewczynkami po polsku. Ale tamtejszy urz ąd ds. dzieci i
młodzie ży (Jugendamt) zabroni ł mu tego!
Polak wyst ąpił więc z pozwem i wytoczy ł proces miastu oraz
Jugendamtowi. Zarzuci ł im, że dyskryminuj ą go z powodu narodowo ści.
Pomorski domaga ł się przeprosin na piśmie i 15 tysi ęcy euro
odszkodowania. Wczoraj jednak s ąd nie uznał jego racji i odrzuci ł pozew.
Polak od razu po orzeczeniu zapowiedzia ł, że odwo ła się od wyroku do
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usankcjonowanie germanizacji moich dzieci – zapowiada dalsz ą walkę.
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Według Pomorskiego niemiecki sąd bał się podj ąć inną decyzj ę. – Jeśli
pozwolono by Polakowi rozmawia ć z dziećmi w swoim ojczystym j ęzyku,
to także osoby innych narodowo ści, których w Niemczech jest bardzo
wiele, b ędą chcia ły m ówić w swoich językach w trakcie nadzorowanych

Czy w razie potrzeby skorzystałbyś z
pomocy jasnowidza?

spotka ń z dziećmi – uważa Polak. Ciekawe, co Niemcy widz ą złego w
polskim języku, skoro zabraniaj ą go używa ć?
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ds. rodziny Gilla Schindler przyzna ła wówczas, że zakaz rozmawiania z
dziećmi po polsku jest niezgodny z prawem. Niestety, nic z tego nie
wynik ło.
Na szczęście Wojciech Pomorski nie poddał się i będzie dalej walczy ć z
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