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Polski ojciec nie będzie mógł w Niemczech rozmawiać ze swoimi córkami po polsku.
Taka jest decyzja s ądu krajowego w Hamburgu, kt óry odrzucił pozew Polaka o
dyskryminację ze względów narodowościowych.
Wojciech Pomorski z Bytowa poleg ł w starciu z niemieckim urzędem ds. dzieci, tzw. Jugendamtem
i miastem Hamburg, gdzie mieszka. Pomorski twierdzi, że to przegrana bitwa, bo wojna o dzieci
toczy się nadal.
Jugendamt zabroni ł mówić Pomorskiemu po polsku podczas nadzorowanych spotka ń z córkami,
Justyną i Iwon ą Polonią. Obie maj ą polskie obywatelstwo. M ęż czyzna zaskar żył tę decyzję.
Domagał się przeprosin na pi śmie i odszkodowania w wysoko ści 15 tys. euro.
 To jawna germanizacja. Osoby pochodz ące z innych krajów b ędą teraz mog ły się spodziewa ć
podobnych restrykcji  alarmuje polski ojciec.  Niemcy nazywaj ą się krajem demokratycznym, a
zachowuj ą się jak terroryści  dodaje ostro.
Sprawa ma sw ój pocz ątek w lipcu 2003 roku, gdy Pomorski rozsta ł się z żoną Niemką. Kobieta
zabra ła ze sob ą dzieci. Ojciec postanowi ł walczyć.
 Bez mojej zgody z naszego domu w Hamburgu wywioz ła 3,5letnią wówczas Iwon ę Polonię i 6
letnią Justynę  wyjaśnia.
Zabiega ł o widzenia, na które niemiecki Jugendamt wyraził zgod ę.
Córki spotka ł najpierw 2 lata po uprowadzeniu, a nast ępnie w 2006 roku. W sumie spędził z nimi
13 godzin. Warunek by ł jeden. Rozmowa mia ła b y ć nadzorowana i wy łąc z n i e w j ęzyku
niemieckim. Twierdzono, że w Jugendamcie nie ma osoby mówiącej po polsku.
 To nieprawda, bo osobi ście pozna łem takie osoby. Pracowa ły w Jugendamcie w Hamburgu 
twierdzi Pomorski.
Obywatel Polski w 2006 roku wszed ł z niemieckim urz ędem na drog ę sądow ą. Od pocz ątku
sprawa posuwa ła si ę w ślimaczym tempie. Nawet na czas jaki ś ją odroczono, bo dokumenty jej
dotyczące zagin ęły w niemieckim urz ędzie do praw dzieci. S ąd nakaza ł ich odnalezienie. W
ubiegłym roku proces ruszył od nowa. W międzyczasie spraw ą zajął się też Parlament Europejski,
dzięki czemu niemiecki rząd przeprosi ł Pomorskiego. Nic jednak z tego nie wynikło.
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Walcz ący ojciec za żądał przeprosin na pi śmie i cofni ęcia szkodliwej, jego zdaniem, decyzji
Jugendamtu. Przeliczy ł się. Sąd stwierdzi ł, że nie pojawi ły się ż adne nowe okoliczno ści mogące
świadczy ć na jego korzy ść. Nie zgodzi ł się także na odszkodowanie, ale Pomorski nie rezygnuje.
 Będę się odwo ływa ł do kolejnych dw óch niemieckich instancji, a nawet do Europejskiego
Trybunału P r a w C z łowieka w Strasburgu  zapowiada.  Doskonale rozumiem t ę decyzję. W
końcu gdyby s ąd wyda ł wyrok korzystny dla mnie, to by łby to precedens. Wnioskuj ę, że przed
niemieckim sądem nic nie wsk óram. Przecież gdyby Niemcowi dzieci odebra ła np. matka Tajka, to
nie zabroniono by mu rozmowy po niemiecku. To germanizacja, z którą się nie godz ę  podkre śla.
Jednak nawet gdyby Pomorski wygra ł proces i m ógł rozmawia ć z c órkami po polsku, to nie
wiadomo, czy dosz łoby do spotkania. Matka uprowadzi ła je do Wiednia. Tam toczy si ę kolejny
proces, w kt órym bytowiak domaga si ę widzenia dzieci i mo żliwości pos łania ich do polskiej
szko ły z nauką religii.
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