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Fakt.pl > Polityka › Niemcy nie pozwalaj ą Polakowi rozmawia ć z dzie ćmi. Niemcy nie chc ą , by dziecko m ówiło po
polsku

Niemcy nie pozwalają Polakowi rozmawiać z
dziećmi
Niemcy, dykryminacja , język polski, rozmowa , język, dziecko ,
ojciec germanizacja
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Najnowsze

Najpopularniejsze

ZDJĘCIA Wielki tydzień na świecie 13:28
Lider Lady Pank straci 40 tys. zł? 13:27
Zdradzona Bullock ukrywa twarz 13:25
Masakra piłą na Podhalu 13:18
Córka premiera rządzi Polską! 12:52
Syn Stalińskiej i Piróg ... 12:51
Striptiz na balkonie. Kto go robi? 12:23
Kto przyszed ł w kaloszach na ... 12:18
To ona zast ąpi Wyszyńską w ... 12:10
"Kościół nie dla idiotów" 12:05
Koniec "M jak miłość"! 11:39
Gwiazdy na wielkanoc. Co ... 11:26
Uderzy ł policjanta butelką i jest ... 11:23

WIDEO

Sosnowski kontra Kliczko!

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
Dziś polecamy
Oceana w ci ąż y!
Spadochroniarz run ął na ziemię
i ...

Sklep
Polak nie zamierza się jednak poddawać. – Nie pozwolę na

Z kim całuje się Książ kiewicz?

usankcjonowanie germanizacji moich dzieci – zapowiada

Żona za łatwia pi łkarzowi prac ę?

dalszą walkę.

Prawo rodzinne
Praktyczny przewodnik
omawiaj ą cy zawi łości
polskiego prawa
spadkowego.

Mucha jak Bellucci!

Polski nauczyciel związał się z Niemką, zamieszkali w
Zobacz zdjęcia
Co politycy robili w sylwestra
Politycy jak ze szklanego
ekranu!

9.90 zł

się, i dziewczynki zamieszkały z matką. I wtedy zaczęły się
problemy. Pomorski – choć wyśmienicie zna niemiecki – w
czasie wyznaczonych spotkań chciał rozmawiać z
dziewczynkami po polsku. Ale tamtejszy urząd ds. dzieci i

Podobne artykuły

Cena:

Hamburgu i doczekali się dwóch c órek. Ale niestety, rozstali

młodzieży (Jugendamt) zabronił mu tego!

Merkel wspomina dzie ń upadku
muru ...

Polak wystąpił więc z pozwem i wytoczył proces miastu

Miś Knut skończył 3 lata!

oraz Jugendamtowi. Zarzucił im, że dyskryminują go z

Nelli Rokita: Janek ma

powodu narodowości. Pomorski domagał się przeprosin na

NEWSLETTER
Interesują Ci ę gorące plotki o gwiazdach? Podaj
swojego maila i b ądź na bieżąco!
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piśmie i 15 tysięcy euro odszkodowania. Wczoraj jednak
orzeczeniu zapowiedział, że odwoła się od wyroku do
niemieckich sądów wyższej instancji, a jeśli i to nie pomoże
– do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w

NAJPOPULARNIEJSZE

Strasburgu.

Alicja Bachleda
Curuś Angelina Jolie Anna
Barańska Anna Dereszowska Anna
Mucha Anna Przybylska Apetyt na życie
Agnieszka Dygant

Według Pomorskiego niemiecki sąd bał się podjąć inną decyzję. – Jeśli pozwolono by Polakowi
rozmawiać z dziećmi w swoim ojczystym języku, to także osoby innych narodowości, których w
Niemczech jest bardzo wiele, będą chciały mówić w swoich językach w trakcie nadzorowanych

Brzydula

zabraniają go używać?

Doda

Sprawą niemieckich Jugendamtów zajmowała się Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego.
Przedstawicielka niemieckiego ministerstwa ds. rodziny Gilla Schindler przyznała wówczas, że
zakaz rozmawiania z dziećmi po polsku jest niezgodny z prawem. Niestety, nic z tego nie wynikło.
Na szczęście Wojciech Pomorski nie poddał się i będzie dalej walczyć z niemiecką
dyskryminacją, nawet przed europejskim trybunałem praw człowieka. I tam wygra, bo w Unii nie
wolno nikogo dyskryminować ze względu na narodowość.
[MEG]

Zobacz też

Na co (nie) stać Polaków?

Artur Boruc

szcz ęś cia

spotkań z dziećmi – uważa Polak. Ciekawe, co Niemcy widzą złego w polskim języku, skoro

Kwaśniewski buduje pałac dla
wnuka! FOTY

Kasia Tusk z synem
Szmajdzińskiego! FOTO
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Jezyk
Polacy nie sa lepsi, ile lat nie mozna bylo odzywac sie po
niemiecku ,szczegolnie na Slasku?

powinni mu zabrać dzieci wogóle
bo on jest chory wida ć.

sobie sam winny
Jezeli sie nie ma dobrych relacji z corkami, (czytalam, ze te panny nie mowia
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Ula

po polsku, a ojca widzialy przed dwoma laty, chyba im nie zalezy na
kontakcie) to tutaj nic juz nie pomoze, nawet gdyby ten pan wygral sprawe
to i tak serca corek juz dawno stracil...na czym mu bardziej zalezy, na
mowie ? czy na dzieciach ?
Przy okazji
porusze temat tv dla polski tylko jedna stacja jest przychylna a mianowicie 
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mdr. kora jest autentyczna i nie zaklamana. inne zas nie pokazuja
rzetelnych wiadomosci o polsce tylko bardziej chodzi o kompromitacje o
wykopaliskach w gorach swietokrzyskich nie bylo zadnej wzmiankiniestety.
Komiczne!
MOJ MALZONEK ZEBY WZIAC ZE MNA SLUBNIEMIEC MUSIAL UDOWODNIC ZE
JEST NIEMCEM WIADOMO ZENIL SIE Z POLKA MOJ MAZ NIE WIEDZIAL CZY MA
PLAKAC CZY SIE SMIACTRZYDZIESCI LAT PRACOWAL I OPLACAL URZAD
SKARBOWY BARDZOSLONO A TERAZ MA TEZ AMBIWALENTNY STOSUNEK DO
KRAJU W KTORYM SIE URODZIL!!!!
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