Pomorskiego z dziećmi. Wyrok s4du pierwszej instancji zerwa|aj4cyna taki zakaz za.
padłw styczniu2010r. W 2006r. Pomorski
występuje z petycjq w sprawie dyskr1.rninacji do Parlamentu Europejskiego. W czerwcu 2007 r. zosĘe oficjalnie pneproszony
przez reprezentantkę rządu Niemiec. od tego roku prowadziteżstowarzyszeniezajmujące się obron4 praw rodziców i dzieci pokr4'rłdzonych przez Jugendamt i w1rniar
sprawiedliwościRFN i Austrii. Cdonkowie
tej organizacji walcz4 o respektowanie trak.
tatu polsko-niemieckiego, o przestrzeganie
praw człowieka w Niemczech i Austrii,
a takżeo prawo do wychor'qlwaniadzieciwe
wtasnej kulturze i języku.
- Codziennie odbieramtelefony od zrozpaczonydl ludzi. Np. ostahfo dzwoniłomałżeństw'oz Hanoweru, mężcąrznaz opola, któremu polska żonawywiozładzieci do Niemiec,
jeszcze inne małżenstwo,któremu zabrano
pi4tkę potomstwa.Pamiętam teżpr4ypadek
Andrzeja L. z SuwałŁ który nie mog4c odzyskać dzieci, popełniłsamobójstwo w berlińskim Jugendamcie.Podstawowązasad4działania tych insĘtucji w Niemczech i Austrii
jest to, ze w przypadku rozpadu małżenstwa
dwunarodowościowegoto obcokrajowiec
. (niezaleznie od tego, cą/ ma obywatelstwo
niemieckie lub austriackie, czy nie) traci
dziecko. ogranicza się mu lub spry'lrrieunie.
mozliwia kontakt z dzieckiem. Najgorszejednak jest to; żewtej walcejesteśmysami. Kiedy znnóciłemsĘ ze sprawądyskrJmimcji ję.
zykowej do polskiego konsulatu, us.lyszałem
od pani wicekonsul ,,To niech pan mówi
po niemiecku, pnecież pan umie''.
jej m.in. polskie monety, które ona wkom. ny' mam gtębokaświadomość
bogactwa,ja.
ponowaław ten rysunek' Na niń napisała kirp jest każdyjęzyk i kazda kultura.
teżpo polsku s{owo>tatuś<'
Jakna ośmiolat.
,,ProwadziłemZ panem Pomorskim dwie
pnepiękna histońa''. rozmolly w sprawie spotkań nadzorowakę tobyta necz1r'viście
nych i przy Ęlm poznałemgo z dwóch ńż.
jaźni
r Niemamlozdwojenia
nych stron. Jeżeli cośnie idzie wedługjego
wyobrażeń,to staje się oporny i próbuje wy,,2" fachowo-pedagogicznegopunktu wi- wierać nacisk'', charakteryzuje Polaka nie.
dzenia nie leżyw interesie dzieci rozmawia- miecki urzędnik.
nie w języku polskim'', napisano w piśmie
Na forach internetowych zdaniana temat
hamburskiego Jugendamtu z 2004r. Z tym Wojciecha Pomorskiego s4 podzielone.
go macherem, ktośdamskim
zdaniem Wojciech Pomorski do dziśsię nie Ktośnaz1r,rra
umie pogodzić'
bolserem, któremu żonaucielda z dziećmi.
Gdy dzierrnikan miesięczrrika Polonii au.
-Nie mogę się zgodzićz tymi pomówienia.
stnackiej ,,Polonika" pyta go, czy aby do wal- mi - oponujemężcryzna.- Nie należędo tych
ki o prawa rodzicielskie nie wtrącazbytwielu rodaków którzy mówi4 szeptem po polsku,
aspektów narodowościoltiych,
odpowiada:,,Ja a przesadnieakcentująniemieckie ą starając
nie cierpię na rozdwojeniejaźnii nie dałem się byćbardziej niemieccy od samych Niem.
sobie pod \Ąeływemniemieckiego otoczenia ców. Nie mam kompleksów i znam swoj4
nlgdy wmówić, że moja kultura jest jakimś wartość.
W artykule w ,,Die PreSSe''napisańędqryn ba]astem.Jestem Polakiem, i]ość no, że,,zrtróciłemsię do Ę'minalnej organi.
obywatelstwnie ma znaczeńa - liczrysĘ ser. zacji w Polsce, której zleciłemporuuaniemo
ce, a moje należydo Po]ski. Z dziećmirozma- ich córek zAustń''. To strasznepomówienie,
wiałemod urodzeniaw języku polskim, na ba. najwr'raźnĘpasująceautorowitekstu do ste.
zie tegojęryka powstałai rozwijałasię nasza reot}pu Polaka. NĘdy nie użyłemteż prze
więźemocjonalna. Nie oldam5'r,vałem
w tej mocy psychicznej ani fĘcznej w stosunku
}$/estiisądów ani Juśendamtu,jasno stawia. do b|iskich, nie zostałemza to skazany źad.
jąc sprawę''.-W nasĄ'm hamburskim domu nym wyrokiem, możnasprawdzić.Rzecrywi.
- dodaje- ńłvnolegle uzywanebyly dwajęzy- ścieki]ka lat po rozwodziepńbowano rzucać
ki, niemiecki i polski, na ńvrrrych prawach na mnie takie oskarzeńa, ale s4dy nie dały
i tego samegooczekiwałempodczasspotkań. imwiary.
Sam wychowywałemsię w dvrujęzycznej,pol.
W 2005 r. ruszl proces w sprawie zal<azu
skokaszubskiej rodzinie i jestem z tego dum- uzywania języka polskiego w kontaktach
-
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r Kredazmyta
Pomorski w nalblizs4,rn czasie ma przed
soĘ prą'najmniej trZy bitwy. 27 maja miał'
drug4instandę w ędzie w HamburguWSprawie zakazu uzywaniajęzyka polskiegow kon.
taktach z dziećmi.Proces odbl się przy pełnej sali i duam zainteresowaniuprasy niemieckiej -wyrok I lipca. 3 czerwca- ostateczny termin złozetltaskargi do Europejskiego
Trybunału Praw Cztowieka w Strasburgu
w sprawie pozbawieniapraw rodzicielskich,
w rnstępnej koĘnościkonferencję prasową
w polskim Sejmie, poś..rięcon4
20-leciu polskoniemieckiego kaktatu. I chociażprawnik
za skargędo Strasburgaliczy sobie stono,Po
morski ani myślirerygnować.=Są bitwy,któ
re trzebastoczyć,ofiary,które trzebaponieść,
moźemuszęprzez towszystko przejść'
abyin- podkreślatwardo.
ni mog|l sĘ podnieść
Od 2003r. Wojciech Pomorski jest na zasiłku dla bezrobotnych,rok temu powtórnie
się ożenit,tyrn razem z Polką. I choć ostat.
nie spotkanie z córkami by'tojak lód, wciaż
ma nadzieję,żekiedyśodnajd4siebie. Może
gdy dziewczynydorosn4,same dokonająwy.
boru - marzy.W wierszu pisze:
Kolnrowv droga mmzń dzieckn
Wgmnlowarw ltredą ra astąlcip ulicu
Terazkreda zm4ta
Zwktu ęanry asfaltdlnwszgstkith
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