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Niemiecki sąd odrzuca pozew polskiego rodzica

08.01. Berlin (PAP)  Sąd krajowy w Hamburgu 

odrzucił pozew polskiego rodzica Wojciecha 

Pomorskiego, który wytoczył miastu oraz 

miejscowemu urzędowi ds. dzieci i młodzieży 

(Jugendamt) proces, zarzucając im dyskryminację ze 

względu na przynależność narodową.

Mieszkający w Hamburgu nauczycielgermanista 

domagał się przeprosin na piśmie i 15 tysięcy euro 

odszkodowania za to, że Jugendamt w Hamburgu

Bergedorfie zabroni ł mu rozmawiania w języku 

polskim podczas nadzorowanych spotkań z córkami: 

IwonąPolonią i Justyną. Po rozstaniu rodziców, 

dziewczynki znalazły się pod opieką matki, obywatelki 

Niemiec.

Pomorski powiedział PAP, że odwoła się od wyroku do 

niemieckich sądów wyższej instancji, a w 

ostateczności  do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. "Nie pozwolę na usankcjonowanie

germanizacji moich dzieci"  oświadczył. 

Pomorski kieruje działającym na terenie Niemiec Stowarzyszeniem "Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci". 

Anna Widzyk (PAP)
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Wszelkie materia ły   (w szczeg ólności  depesze agencyjne, zdj ęcia, grafiki, filmy) 
zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 
ochronie baz danych. Materia ły te mog ą   być wykorzystywane wyłącznie na postawie 
stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników 
Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyj ątkami, w szczeg ólności 
dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.  

 

Pozostałe:

»  Anders Hoegstroem, podejrzany o podżeganie do kradzieży napisu z Auschwitz, nie złożył 
odwołania 

»  Prezydent Chin Hu Jintao weźmie udział w szczycie nuklearnym w USA 

»  Francja chce ponownie zaostrzyć przepisy imigracyjne 

»  Rosja: milicja rozpędziła aktywistów opozycji 

»  Belgia: przyjęto projekt ustawy zakazującej kobietom noszenia muzułmańskich zasłon 
twarzy 

»  Szwajcaria: decyzja o ewentualnej ekstradycji Polańskiego dopiero po orzeczeniu sądu w 
USA 

»  Czeczeński komendant Doku Umarow przyznał się do zamachów w moskiewskim metrze 

»  Konferencja darczyńców dla dotkniętego trzęsieniem ziemi Haiti: USA oferują pomoc w 
wysokości 1,15 mld USD 

»  Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew: nie pozwolimy terrorystom na sianie strachu i paniki 

»  Życzenia papieża dla Polaków z okazji Wielkiego Tygodnia 
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http://www.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=dynamiczne.tresc&dz=oferta.internet.baza&_CheckSum=-1037533709
http://www.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=dynamiczne.tresc&dz=ogolne.gpw&_CheckSum=-806377603
http://www.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=dynamiczne.tresc&dz=ogolne.samorzad&_CheckSum=-691721196
http://www.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=dynamiczne.tresc&dz=ogolne.naukawpolsce&_CheckSum=1081140616
http://www.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=dynamiczne.tresc&dz=ogolne.historyczny&_CheckSum=1364283925
http://www.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=dynamiczne.tresc&dz=ogolne.polonia&_CheckSum=886153575
http://www.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=dynamiczne.tresc&dz=dnt&_CheckSum=-618475865
http://www.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=oagencji&dz=oagencji&_CheckSum=-851746980>O Agencji</a></li><li><img src=
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http://www.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=staz_praca&dz=oagencji&_CheckSum=-1270394968
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