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Niemcy zabronili mu mówić po polsku
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Skandal w Hamburgu! Sąd odrzucił pozew
Wojciecha Pomorskiego, który domagał
się odszkodowania za to, że miasto i
urząd ds. dzieci i młodzieży zakazali mu
rozmawiać w ojczystym języku z
własnymi córkami. Mężczyzna nie mógł
wypowiedzieć słowa po polsku w czasie
nadzorowanych spotkań z dziećmi.
Walka Polaka z niemieckim Jugendamntem o
prawo do pielęgnowania przy córkach
najważniejszego dziedzica ojczyzny rozpoczęła
się zaraz po rozpadzie jego małżeństwa z
Niemką. Opiekę nad dziećmi przyznano matce,
jednak sąd nie narzucił rodzinie żadnych ograniczeń językowych. Ojciec Iwony – Polonii (11 l.) i
Justyny (13 l.) widywał dziewczynki tylko w obecności niemieckiego urzędnika.
Zobacz koniecznie: Niemcy dręczą Polaków
Kontakty Pomorskiego z dziewczynkami nie spodobały się jednak urzędowi w Hamburgu. Jugendamnt
zabronił ojcu rozmawiać po polsku przy Iwonie i Justynie, które są także obywatelkami Niemiec.
Tłumaczył przy tym, że nie ma współpracownika, który znałby polski i rozumiałby co Polak mówi do
dzieci.
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Bój z Niemcami o język
Oburzony tą decyzją nauczyciel germanista wniósł sprawę do sądu w grudniu 2006 r. Domagał się
przeprosin i 15 tys. euro odszkodowania. Proces został zawieszony, bo nie można było odnaleźć
dokumentów będących dowodami na konflikt Polaka z Jugendamntem. Po trzech latach wojna Polaka
z Niemcami wróciła na wokandę.
Patrz też: Niemcy chcą porwać mojego Jasia

Do czego jeszcze posuną się Niemcy, by nas stłamsić?

Moskwa: atak
terrorystyczny w metrze
zabił 38 osób, były 3
ładunki wybuchowe 
WSTRZĄSAJĄCE WIDEO
Tagi: moskwa, rosja, akcja wulkan,
ambasada , atak terrorystyczny ,
bomba, eksplozja , metro , radio eska,
terroryzm , tunel, wybuch, zamach ,
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Odwiedź nas na Facebooku * Zosta ń fanem SE.pl
Autor: Ag
Autorzy zdj ęć: Wojciech Traczyk / East News/se.pl
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Haniebny wyrok sądu zdaniem Pomorskiego nie pozostawia cienia wątpliwości, że nasi zachodni
sąsiedzi posunęli się do szantażu językowego i wynarodowili dwie Polki. Mężczyzna, który kieruje w
Niemczech Stowarzyszeniem „Rodzice przeciw Dyskryminacji Dzieci” nie zamierza jednak tak łatwo
odpuszczać. Odwoła się do sądów wyższej instancji, a nawet do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu.
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W ataku terrorystycznym w metrze w Moskwie zginęło co
najmniej 38 osób, 72 osoby zostały ranne. Ładunki wybuchowe
były trzy, udało się zdetonować dwa. Niektórzy z pasażerów
metra nagrali koszmar zaatakowanej przez terrorystów stolicy.
To kolejne uderzenie w rosyjskie metro. więcej

19,4

Wyślij link

KOMENTARZE
Michał Lut. 14, 2010, 14:31
» zgłoś nadużycie
Wojtek trzymaj się! Jesteśmy z Tobą! Walcz dzielnie jak to cały czas robisz. Śledzimy Twoje losy z uwagą i "kibicujemy"
Tobie jako ojcu, Polakowi i człowiekowi. Oby było więcej takich Polaków i ojców jak Ty! Wtedy by nas Polaków
szanowano, a nie traktowano jak bydło. Wszyscy od Ciebie się uczą patriotyzmu i miłości oraz czerpią nadzieję, że stać
nas Polaków na wiele. Ciebie stać na nadludzką wręcz walkę i siłę o nasza godność i godność naszych dzieci. Wszyscy

Cieszyn: Chłopiec znaleziony w
stawie miał 1,53 lata i mógł
zostać zamordowany!
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jama brzuszna ,
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prokuratura ,
rmf fm,
sekcja zwłok,
uraz,

zostać zamordowany!
KOMENTARZE
Michał Lut. 14, 2010, 14:31
» zgłoś nadużycie
Wojtek trzymaj się! Jesteśmy z Tobą! Walcz dzielnie jak to cały czas robisz. Śledzimy Twoje losy z uwagą i "kibicujemy"
Tobie jako ojcu, Polakowi i człowiekowi. Oby było więcej takich Polaków i ojców jak Ty! Wtedy by nas Polaków
szanowano, a nie traktowano jak bydło. Wszyscy od Ciebie się uczą patriotyzmu i miłości oraz czerpią nadzieję, że stać
nas Polaków na wiele. Ciebie stać na nadludzką wręcz walkę i siłę o nasza godność i godność naszych dzieci. Wszyscy
co słyszą "Wojciech Pomorski" już wiedzą, że to wspaniały waleczny Polak, który do końca (zwycięskiego) walczy o
naszą godność i o nasze polskie dzieci i do prawa by mogą mówić po polsku. Cieszę się, że Cię poznałem kiedyś
(chodziliśmy do tej samej szkoły). Podziwiam Cię i wszyscy, których znam. A ja zawsze mówię, że znam Cię osobiście i
opowiadam jaki fajny gość byłeś zawsze... Trzymaj się! Pamiętaj, że jesteśmy z Tobą! Cała Polska jest z Tobą Wojtku.
Jesteś dla Polaków przykładem.
Pozdrawiam.
Michał (z Koła)
halina Sty. 16, 2010, 18:30
» zgłoś nadużycie
Od 20 lat mieszkam w Niemczech, jestem dalej obywatelem Polski, nie moge narzekac na zly stosunek Niemcow do mojej
osoby przez 20 lat nie zaznalam zadnych uprzedzen. Jak slucham lub czytam takie opinie to poprostu dziwie sie ,ze tak
szybko mozna uwierzyc "biednemu tatusiowi"; ktory nie moze ze swoimi dziecmi mowic po polskujuz sam fakt , ze
spotkania sa z osoba z Jugendamt znaczy ,ze w tej rodzinie dzialo sie cos zlego i konieczny jest opinia po
spotkaniu .Opinia moze byc wydana jezeli osoba z Jugendamt zrozumie rozmowe ojca z dziecmi. Moze byloby dobrze,
gdyby zona tego pana tez sie wypowiedziala na ten temat albo podaloby sie wiecej faktowbez wydwania takich
ostrych opinii..
mocher. Sty. 11, 2010, 21:22
Jednym z wielkich przekrętów( tzw.transformacji)po 89r za rządu
Mazowieckiego UW.Tusk był wtedy senatorem KLD w sojuszu z UW
było nadanie Polskim Niemcom podwójnego obywatelstwa.W jednej
chwili Polscy Niemcy lub odwrotnie stali się grupą uprzewilejowaną
to dla nich rynek pracy w Niemczech był otwarty,dla Polaków
jest zamknięty do dziś.Niemcy w Polsce otrzymali język szkoły
samorządy.Tusk nie będzie walczył o Polaków za Odrą i o ich
prawa bo z Polską nie wiele ma on wspólnego.Przerażenie
budzi Opolszczyzna stawiane tam pomniki okupantom w wielu
miasteczkach i wsiach mówi się wyłą cznie po Niemiecku.
Czy za Niemiecką Polskę nasi ojcowie płacili daniną krwi na
całym świecie.?

» zgłoś nadużycie

Polonus Sty. 11, 2010, 17:31
Niemcy muszą być dumni że mają w Polsce takiego sprzedawczyka
jak ORKA który potrafi wytłumaczyć i przekłamać każde Niemieckie
świństwo
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Jadwiga Kaczyńska: Stan bardzo
ciężki, przy życiu trzyma ją
respirator
Tagi: Jadwiga Kaczyńska,
Jaros ław Kaczyński,
Lech Kaczyński,
matka ,
respirator ,
szaser ów,
szpital,
śmierć,

Irena Santor: Doda jest
inteligentna
Tagi: Doda,
Dorota Rabczewska ,
Irena Santor ,
Tylko we dwoje,
komplement ,
program ,
show,
telewizja,

KOMENTARZE

agaaga Sty. 11, 2010, 17:29
» zgłoś nadużycie
Nie moge sie pogodzic z moimi przedmowcamii,ktorzy sugeruja zmiane nazwiska lub tym podobne brednie.W Kanadzie
mieszkam 22 lata i nigdy przez ten czas nie bylem w jakis sposob szykanowany.Mamy tu polskie koscioly i organizacje
polonijne. Zawsze i wszedzie rozmawiamy w jezyku ojczystym i nikt z tego powodu nie robi problemu.A tym wszystkim
patriotom zycze aby swoje wypociny wlozyli sobie gleboko w swoje cztery litery.
polka Sty. 11, 2010, 11:07
CHłopie a co ty myślałeś że to MIŁOŚĆ że to PRZYJAŻŃ to są niemcy
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» zgłoś nadużycie

orka Sty. 11, 2010, 09:50
» zgłoś nadużycie
chce napisac, ze zarowno p Pomorski i se.pl graja na uczuciach Polakow. Nie przedstawia sie im pelnej infoarmacji.
Facet nie tylko bil zone, ale i swoje dzieci, od 20 lat jest niemieckim obywatelem, a jego zona po opuszczeniu swojego
domu musiala sie tulac z dziecmi po domach samotnej matki.
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Rosja: strzelił sobie w głowę na weselu w
Astrachaniu  DRASTYCZNE WIDEO
Sex: Czego kobiecie nie wolno robić
Maciej Maleńczuk uciekł od Majewskiego

HenryAbor Sty. 11, 2010, 09:17
» zgłoś nadużycie
Arakadiuszu, jeszcze co nie co, ku rozwadze. Z tego co mnie wiadomo, w Polsce ojciec Polak w przypadku rozwodu, o ile
nawet ma łaskawie zasądzone widzenia ze swoimi dziećmi, to przy próbie stawiania jakichkolwiek co do ich procedury
wymagań, bez żadnych skrupołów przez polskie proarcyrodzinne sądy zostanie widzeń ze swoimi dziećmi w ogóle
pozbawiony! Że o prawach ojca Tajlandczyka w Polsce już nie wspomnę. Bądźmy więc realistami na miarę wyzwań
nowych czasów!
HenryAbor Sty. 11, 2010, 08:36
» zgłoś nadużycie
Arkadiuszu, zbastuj! Bowiem ja dedektywem nie jestem, mam przed sob ą tekst artykułu i to mi ma wystarczyć. Mogę
jedynie postawić w tej materii kolejne istotne pytanie, dlaczego Niemcy mają ponosić tak duże koszty widzeń ojca
Polaka germanisty z córkami Niemkami? I dbać o zachowanie polskości swoich ...obywateli! Opamiętaj się i sam
odpowiedz na to pytanie, Akadiuszu! Zakładam bowiem, że córki Pomorskiego mają obywatelstwo niemieckie?! Sam
mieszkam od lat za granicą i doskonale wiem, iż podtrzymywanie za granicą tzw. polskości znacznie ogranicza życiowe
szanse każdego z obcokrajowców, praktycznie w każdym obcym kraju. Bowiem z reguły izoluje ich z nowego
społeczeństwa. Osobiście choć wiem, że wylejecie na mnie wiadro pomyj, jednak bardzo ubolewam, że moi dwaj młodzi
synowie wciąż dalej w Polsce oczekują Tuska cudów? Ale gdyby tylko zdecydowali się na pobyt w jakimkolwiek
cywilizowanym państwie Świata, to pierwsza rzecz, jaką bym im doradził, to zmiana nazwiska na brzmiące swojsko w
nowym ich języku. Bowiem tam ojczyzna, gdzie chleb i godne życie! A do swojego nazwiska w przypadku powrotu do
Polski w każdej chwili można wrócić. Natomiast modlitwy w wielu cywilizowanych państwach Europy w każdym języku
brzmią z reguły ...obco!
Ivanka123 Sty. 11, 2010, 04:52
» zgłoś nadużycie
Niemiecy byly i beda :SZWABAMI: ,po za sobo nic nie akceptuja , ani kultury czy nawet np. innego jezyka . Histori i
zycie caly czas nam podaje przyklady . Przykre .
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