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en dzień, 9 lipca 2005 r., Wojciech Po
morski - germanista, prezes Polskiego
Stowar4zszenia Rodzice Pneciw Ęs-
kryminaqii Dzieci w Niemczech, zapa-

mięta do końca rycia. Pracował wtedy w fir-
mie budowlanej jako trrtrbbsbitpr (kierow-
nik spnedazy). Wracając o godz. i5 do miesz-
kaniawHamburgu, kupiłpo drodze dla óre.
czek cztery porcelanowe futlrki zwienąt.
W domu jednak nikogo nie zastał. Pned wej.
ściem stał samochod zony i chociaz nie było
w nim fotelików dla dzieci, początkowo nie
r,rzbudziło to podejneń Pomorskiego. Poważ.
nle zaaą| się niepokoić dopiero pod wieczór,
gdy zegar pokazał rł'pd do ósmej' o tej godzi.
nie córeczki chodziły spać. Gdy minęła dzie
wiąĘ dziesĘta, a telefon żony wciaż milc?ał
i nikt.nie odpowiadał na SM$y, nagle przyp}
mniałsobie zdanie rzucone pnez niąwkviet.
niu po uroczystości rodzirnej u niemieckich
teściów - Zabioę dzieci ze sob4 - oświadczy.
ła mu nagle bez związku. Przerazony zaaĄ
prztszukiwać szafu _ malazlw nich Ęlko pu.
ste kartonv.

Polslri oiGiBG lrontra
niemieckie plawo
Podstawowa zasadq w Niemczech
i Austrii jest to, że W przypadku rozpadu
malżeństwa dwu narodowościowego
to obcokrajowiec traci dziecko
no w nim wprost, że już nie mam praw rodzi.
cielskich. o łyroku nie poinformował mnie
nawet mój austriacki adwokat z urzędu - r,rry-
jaśnia. AĘkttł o znamienqlm t}tule ,,Nie ma
przrymusu nauki obcej kulfury'' stawia tezę, że

''między dzie&ni i ojcem nie było zadnych
kontaktów, a stosunki między rodzicami u]e-
gty całkowitemu zarrrrożeniu, mimo to ojciec

Następnego dnia rano zawiadomit policję chciałby,abydzieciwzadnymr,lypadkunieza.
o uprorładzeniu. Ta zaper,miła go, że dziew. pomniĄ o swoich polskich korzeniach.'.''.
czynki są bezpieczrre, ale nie może ujavwdć
pejęca.ich pobytu. Zde"percWany kupil bu- r Big Boss
kiet k,viatów i udał się do domu teściowej.
Dra,vi otworrył mu ojczrym żony z bejsbolem Wojciech Pomorski załvsze miał ułansĘ
węce. IGzałmusięwynosićizagroziłWezwa- fantazję. Cechowa|y go ciekawość świata,
niem policji. - Ich fu ńe ma! Nie ma! - krzv- upor i rłysokie poczucie godności. Za nosze.
czal.Po tej wĘciePomorsh zdarnilsię. Zl nieorzełkawkoronie,otwarterozmovryoKa.
jakwe mgle, prawie wariowd. Dzień po dniu tyniu, dnrkowanie podziemnej bibuły, wspie-
dnłonit i dzwonił, i wcĘ nic. Raz przyszło mu ranie ojca w ałi4zkowej dziata]ności i ogólnq
do glowy, aby się uwolnić od tej udęki, stanąć niepokomość r'l}łrzucano go z kolejnych szkół
na krawędzibalkonu i polecieć. Spńbował,

*"- :li fli'i:fu1#*:mtliffi'lirH wo i c i ec n pomo rs ki :
zobacryćdopie.,P9.d*g.hhlTt'' -Przezosiem |q|

- UzlęKl po[cJl coreczKl oonalaz{em
wwieaniu - opowtatta. -"l* ń*" "i" 

ńoń widziołem córki w sumie
y"tffi:*..xffi ;rg*##ffiffi: l ó godzin, wyłqcznie
i,l.tu"j ń'tąl.i i izońói, rz ńióió zólo .. p'"' pod nodzorem.
osiem lat widziałem je w sumie 16 godzin, wy.
ł4cznie pod rndzorem. Podczas pierwszego średnich. W mal],m B1towie nie miał zycia
spotkania mtodsza córeczka Iwonka płakała, Jako l9.letni chtopak wybrał emigrację
gdy j4 odciągano ode mnie. Miała zaledwie do Berlirn Zachodniego' Dostał azyl politycz-
tr.y i pół roku, kiedy j4 straciłem, była moja ny, a po dwóch latach niemiećkie obywatel.
iskieieczĘ, moim ślriatłem. Starsza Justyn. stwo ze względu na podrodzenie matki, która
ka, bardziej przebojowa, chodziła już w zeńw- pned wojną urodziła się w niemieckim wów.
ce na lekcje języka polskiego, chciała uczęsz. czas B1towie. - Dowiedziatem się o tyrn z |i-
czać do polskiej szkoly przy l(onsulacie Gene- sfu. Specjalnie o obywatelstwo nie zabiega.
nln5mRPw}Iamburgu,doktórejrazemzby- łem, prz1znano mi je w jdkimś unędzie
Ężnnąją zapisaliśmy. Pięknie mówiła w na- w Berlinie, o cąrm nie miałem pojęcia, gdyz
są'm jęą'ku; śpiewała piosenki, w lot ucąla w tyrn mieście mieszkałem za]edwie dwa
się wierszyków NiesteĘ podczas Ęch trzech miesiące. Mam dwa obywatelstwa, ale gdńy
spotkań nie wolno nam byto rozmawiać postawiono mnie przed alternaĘwq, nĘdy
po polsku. Wysyłałem dzieciom listy i paczki, bym się nie zneld polskiego'- podkreśla.
a]e one ich nie dostafu. od kilku lat nie mam W 1992 r. zdobył swoje pierwsze miesż-
ichakfualnegoadresu.S4dwWiedniujużrok kanie. Początkowo pracował na czarno'
igtoryje vrszelkie moje prośby o spotkania. ' za 15 marek mył podlogi w sklepacĘ układat

W sĘczniu 20]1 r. austriacki s4d pozbawił kable na budorłach. Potem znalazt zajęcie
Wojciecha Pomorskiego praw rodzicielskich. w szpitalu, spodobało mu się, postanowił zapi.
Mężcązna o tsm fakcie dowiedział sĘ od zna- sać się na kurs pielęgniarski i tam poznał by-
jomych. - Zadn,rronili do mnie zAustrii i poin- ł4 żonę' - Zakochaliśmy się w sobie, to była
forrnowali, że 20 stycznia w,,Die Presse'' uka- naprawdę wielka mitość. Kiedy sĘ poznali.
zał się artykuł opisujący moj4 sprawę. Napisa. śmy, Tanja miała 16 lat, od razu chcieliśmy
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wzi4ć ślub, ale to nie podobało sięjej rodzinie.
Postanowiliśmy poczekać trzy lata' aż skoń.
czy 19. Przeszta rn katoJiqzm, abyśmy mogli
sĘ pobrać w kościele. By|iśmy naprawdę
szczęśIiwi, połtora roku po ślubie przyszła
na świat Justysia, dwa lata pozniej Iwonka Po
lonia. Przepmwadziliśmy się do większego lo
kum, zdałem maturę w polskiej szkole
pr4l konsulacie, potęrn rozpocz{em sfudia,
najpien.v na politologii w Szczecinie; nastęP
nie przeniosłem się nagermanistykę rla Uni.
wersytecie Shskim. Planorłałem nosffiko
wać dyplomy i pracować jako nauc4yciel języ.
ka niemieckiego. To te sfudia rozwaĘ moje
małżeństwo - gdy ja jechałem w piątki, sobo
ty i ńedziele na zajęcia do Katowic, żona wsa-
dzała dziecl do samochodu i jechała do ma.
my. Tam ją nastawiano przeciw mnie, po tyci
vttz1Ąach acz$a sĘ zrnieniać. Pamiętam jed-
no ze spotkań u teściów, żona kupiła mi
wprezencie duĘ zielon4 zaĘ, a oni się pod-
śmiewali, że to BĘ Boss, robiąc aluzje do mo
jej osoby. Dla nich blem jak piqte koło u wo
zu, za hardy jakna Polaka, zar,r,ysoko mierzy.
łem. Kłuta ich w ocąy moja ambi{a, bo ich zy.
ciowe aspiracje to zdobyć konkretny fach (oj-
crym żony był lakiernikiem samochodowym)
i cry,tać,,Bildzeitung'' wieczorem.

ogladamy zdjęcia z tamtych lat. Na jed-
n5.łrn kruczortłosy pan Wojciech, dziś już
szpakowaty, z zon4 - szczupł4 blond1.rrĘ.
Z przodu córeczki, starsza jak skóra zdjęta
z ojca, młodsza blond5meczka po mamie.

Do blej żony, z któę rozwiodł sĘ w 2005 r.,
nienawści nie Zy"'M,żal mu jej tylko, że stała
się narzędziem w ękach innych. - Wiele ra.
zy pńbowała się uniezależnić od swojej rodzi-
ny. Aż w końcr"r r,rrygrali, ale czy to można na.
rwać wygraną? Nie chcę być źte odcrytany,
wNiemczech jakwszędzie żyj4 ludzie mniej
lub bardziej otwarci. Podczas pracy w szpita.
lu miałem pacjenta Niemca, który uczył się
polskiego, a inny staruszek, tez Niemiec,
wychwalał dzielność naszych żołnierzy
pod Monte Cassino. Z rodu'n4 żony niestety
vyyszło inaczej i nic na to nie poradzę.

Zzeznń świadka Margarite D., 22 lutego
2007 r.:,,Nadzorowałam dwa ra4i spotkania
między panem Pomorskim a jego dziećmi
(...). ojciec na zyczenie swoich córek zamó
wt puzę' Stanza z córek Jusbma prz1niosła
w sobotę dla swojego taty rysunek w techni-
ce kolażu' Dzień wcześniej ojciec pnyniósł


