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Wojciech Pomorski z Bytowa w końcu spotkał się ze swoimi córkami. W piątek dotarł do
Wiednia, gdzie odby ło się nadzorowane przez urzędników spotkanie.
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Przez siedem lat uniemożliwiał mu to Jugendamt, niemiecki urząd
ds. dzieci.
 Jadę do Wiednia  zapewniał przed wyjazdem Pomorski. 
Wywalczyłem spotkania z córkami co dwa tygodnie. Torba jest
wypełniona prezentami, które zbierałem od 7 lat. Trochę tego się
obawiam, bo minęło wiele lat  przyznaje.
W 2003 roku była żona Pomorskiego wyjechała za granicę,
zabierając ze sobą dwie córki. Od tego momentu wizyty ojca były
ograniczone. Niemiecki urząd cały czas utrudniał mu kontakt ze
swoimi dziećmi.
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 To ten urząd tak naprawdę zabrał moje dzieci i zaczął utrudniać
kontakt z nimi, dlatego że chciałem z nimi rozmawiać po polsku 
dodaje Pomorski.
Wojciech Pomorski po siedmiu latach
spotkał się z córkami (© Marcin
Pacyno/archiwum)
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TWÓJ TYGODNIK
Przypomnijmy, Jugendamt nie zgodził się na kontakty ojca z
dziećmi w języku ojczystym, twierdząc, że nie ma pracowników,
którzy mogliby takie spotkania nadzorować. Pomorski założył
Stowarzyszenie "Rodzice Przeciw Dyskryminacji w Niemczech".
Do inicjatywy przyłączyła się znaczna ilość rodaków, którzy są w
podobnej sytuacji. Poparcie znalazł wśród obywateli innych
krajów, którzy przeżywają taką samą gehennę.
Dzieci Pomorskiego wraz z matką wyjechały do innego kraju. Miał
on problemy z ich znalezieniem.

 Dopiero po jakimś czasie okazało się, że moja była żona wyjechała z dziećmi do Austrii. Dopiero
wówczas podjąłem decyzję, aby walczyć o swoje córeczki. Chciałem mieć z nimi kontakt  tłumaczy.
W wiedeńskim sądzie zażądał regularnych kontaktów z córkami, aby uczyły się w polskiej szkole oraz
religii katolickiej. Sąd długo nie mógł wydać, korzystnego dla Pomorskiego wyroku. Kolejne rozprawy z
udziałem dzieci pokazywały, że straciły z nim kontakt.
 Dzieci specjalnie były przeciw mnie nastawiane. To wina sądu i Jugendamtu. Ja zawsze chciałem mieć
z nimi kontakt  podkreśla.
Mimo zdecydowanego oporu, Pomorski nie poddawał się. Swoim uporem, pozwami oraz żądaniami,
doprowadził w końcu do spotkania ze swymi córkami.
 Wreszcie się udało i jestem bardzo szczęśliwy  podkreśla.
Obawiał się jednak, że tak długa rozłąka zabiła uczucia łączące dzieci z ich ojcem.
 Podczas spotkania była naprawdę zimna atmosfera. Były to jakby nie moje dzieci, w stu procentach
zgermanizowane. Co zrobiono z moimi dziećmi? Nawet nie chciały się ze mną przywitać  mówi ze łzami
w oczach Pomorski.
Kolejne spotkanie za dwa tygodnie.
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Rasizm to Niemcy i Austria do dziś ABRAHAM LINCOLN (gość)
20100228 16:19
Szwaby były i są bez ciepła, normalności  zimny wychów. Zwierzęta bez uczuć.
Zgermanizowali córki  teraz. Razem  ramię w ramię Austria  ojczyzna Adolfa Hitlera i Niemcy 
przybrana jego ojczyzna. I się na Pomorskiego razem zawzięły. Jugendamty są tam i tam, on sam jeden.
A nieudolny nasz rząd z PO i Donaldem i Sikorskim na...klęczkach. Więc Panie Wojtku – wytrwałości!
Pan jest sumieniem Polski  życzę siły ducha. W cierpieniu duch się ćwiczy i dostaje siły. Myślę więc, że
ma Pan wiele siły duchowej. Córki będą Pana kochały gdy dorosną i same będą myśleć. Oni robią z
innych Niemców  na siłę. Polakami staje się z wolnego wyboru  tego nam zazdroszczą  siły ducha,
przyciągania naszej kultury itd. Tam mogą tylko tak  na siłę robić Niemców, bo nikt nie chce być
Niemcem po dobroci. Czym się chlubić? Ze się paliło ludźmi w piecach, okradało Europę, ma język
jak...szczekanie psa, si ę nie szanuje innych, tylko nimi gardzi? Że się sami nie lubią i wstydzą być
Niemcami? (mała litera zamierzona) Ze do dziś mają wpojony w Hitlerjugend rasizm?
Więc Pan Wojciech Pomorski podjął walkę o normalność, przyzwoitość o najważniejsze co posiada 
swoje dzieci, godność ich, swoją i Polaków. Ponosi wielkie straty ale  jak Papież mówił  "tylko co
kosztuje stanowi wartość". Więc jak wielką wartość dla Pomorskiego stanowi miłość do własnych
córeczek, godność, honor, miłość do kraju, języka, kultury? Uczmy się od pana Wojtka i szanujmy Go.
Po prostu.

Wierzę, że wygra Miłość... Ana 77 (gość)
To straszne, pozbawienie emocjonalnej więzi z własnymi dziećmi, gorsze jak śmierć... 20100217 19:01
ale ufam, że z czasem uda się tą więź odbudować, a w zastraszonych i zmanipulowanych przez
Jugendamt dziewczynkach odżyją wspomnienia i obrazy z dzieciństwa, gdy bawiły się z tatusiem w
chowanego albo gdy nasił je na barana i dawał buziaki na dobranoc...Tego się nie zapomina. Głęboko
wierze i ufam, że wygra MIŁOŚĆ. Tego z całego serca życzę.
i zwycięży miłość

Wreszcie widzenie! Arkadiusz z Gdyni (gość)
20100217 18:58
Wspaniale Panie Wojciechu! Wszyscy jesteśmy z Panem. To skandal, że polskie
władze wiedząc o tym co z Pana córkami i Panem robiono nie interweniowały skutecznie przez tyle lat.
Zawsze z uwaga czekam na wszelkie informacja w mediach o Panu i trzymam kciuki. Pana C órki mogą
być dumne, że mają tak wspaniałego Ojca, a my Polacy, że mamy takiego Polaka o takiej wrażliwości
jak Pan. Pewnie kiedyś same do tego dojdą, gdy będą już starsze i nie będą miały tych wpływów pełnych
nienawiści do wszystkiego co polskie i do własnego Ojca. Wszyscy się uczą od Pana klasy i wytrwałości
oraz Pana podziwiaja. Gdy się słyszy "Wojciech Pomorski" to Pana imię i nazwisko jest synonimem
wszystkiego co szlachetne. A ja jestem dumny, że Pan też jest Kaszubem od nas z Pomorskiego  jak i
ja. Niech Pan się nie poddaje i walczy dalej  cała Polska i wszyscy zacni ludzie (nie tylko w Polsce) są z
Panem. Pan jest dla nas już symbolem.
Arkadiusz
Ps.
Cały mój krąg znajomych i wszyscy, których znam też solidaryzują się z Panem!
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