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Twój syn bedzie Niemcem, czyli nowy Lebensborn
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Gdyby Mirosław Kraszewski zobaczył si z synem, nie mógłby powiedzie : "Kocham ci ",
tylko "Ich liebe dich". Niemiecki s d zabronił mu rozmawia z Filipem po polsk
Ostatni raz Mirosław Kraszewski widział si z Filipem 7 maja, w jego dziewi te urodziny.
Nielegalna czterominutowa rozmowa w drzwiach mieszkania w Guetersloh. - Andrea była
wyrozumiała. Mogła wezwa policj , ale tego nie zrobiła - mówi ojciec.
Odwiedzin te zakazał
Film trwa niecałe cztery minuty. Kraszewski podchodzi do drzwi. Puka. Filip - drobny,
szczupły chłopiec - rzuca mu si na szyj . Odbiera prezenty - maskotki, kolorowe czapeczki
bejsbolowe. Ojciec przytula go i całuje. Andrea Kraszewski nie wpuszcza m a do domu,
oparta o drzwi oboj tnie obserwuje powitanie. Rozmowa mi dzy ojcem i synem (po
niemiecku) toczy si na ganku. Filip u miecha si , co chwil przytula si do ojca. Wreszcie,
przywołany przez matk , niech tnie wraca do domu. Kraszewski odchodzi. Wcze niej zd ył
jeszcze wr czy onie list z yczeniami dla syna.
Operatorem kamery był znajomy adwokat Mirosława. Kraszewski film z tej wizyty ogl da
cz sto. Kamer kupił, by utrwali , jak Filip ro nie. Teraz kasety z nagraniami to jedyna
okazja, by "widywał" syna.
Piel gniarka, lekarz i syn z polskim paszportem
Pół roku temu w redakcji zjawił si dobrze ubrany, postawny m czyzna. Przyszedł w
sprawie włamania na działk jego matki w podłódzkich Grotnikach. Specjalnie po to
przyjechał z Niemiec, gdzie mieszka od lat. Wychodz c, spytał mimochodem: - Słyszał pan
kiedy , by s d zabronił dwóm Polakom rozmawia w ojczystym j zyku? To wła nie spotkało
mnie i mojego syna.
Tak poznałem Mirosława Kraszewskiego, któremu od trzech lat nie wolno mówi do syna po
polsku.
Ma 51 lat, urodził si w Łodzi. Tu sko czył medycyn . Do Niemiec wyjechał w 1981 roku, tu
po dyplomie, kilka miesi cy przed wprowadzeniem stanu wojennego. - Miałem troch
pieni dzy i znajomych, którzy pomogli mi w pierwszych miesi cach. Pó niej dostałem azyl.
Po pewnym czasie nostryfikowałem dyplom i zacz łem prac jako radiolog - wspomina.
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Przez dwa lata pracował w klinice w Dortmundzie. Coraz lepiej mówił po niemiecku, dorabiał
si . W 1985 roku dostał propozycj dobrze płatnej pracy w szpitalu w Guetersloh, niewielkim,
zamo nym mie cie w Nadrenii Północnej Westfalii, kilkadziesi t kilometrów od
przemysłowego Bielefeld. Tam poznał piel gniark Andre . Pobrali si . W 1994 roku urodził
si Filip.
Od pocz tku był wychowywany w dwóch kulturach - polskiej i niemieckiej. Został ochrzczony
w Ko ciele katolickim, do którego nale obie rodziny. Gdy był mały, przyje d ał z rodzicami
do Polski. - Andrea chciała zobaczy moj ojczyzn . Byli my nad Bałtykiem, w górach.
Zwiedzili my Kraków, Wieliczk . ona zobaczyła te O wi cim. Bardzo to prze yła opowiada Kraszewski. - Gdy Filip podrósł, wyrobiłem mu polski paszport. Przyje d ał ze mn
na wakacje do podłódzkich Grotnik. wietnie mówił po polsku. Moja rodzina go ubóstwia.
Robi z niego polsk małp
Tylko rodzice Andrei od pocz tku byli przeciwni mał e stwu. Na obiady zapraszali córk i
wnuka. Zi cia ignorowali. - Przeprowadzili my si do niewielkiego miasteczka pod
Duisburgiem, daleko od te ciów - opowiada Kraszewski. - Znalazłem prac w miejscowym
szpitalu, awansowałem na zast pc dyrektora, zacz ło nam si lepiej powodzi . Do czasu.
Stary dyrektor poszedł na emerytur , a nowy nie chciał ze mn współpracowa . Przestałem
by zast pc , obni ono mi pensj o 2 tys. marek.
Z tego powodu Andrea wyprowadziła si z Filipem do rodziców. - Odwiedzałem syna, ale
te ciowie nie chcieli, by Filip rozmawiał ze mn po polsku. "Robi z niego polsk małp !" krzyczał te . "Jeste my w Niemczech, wi c mów po niemiecku" - mówiła te ciowa.
Te ciowa była l zaczk , po wojnie uciekła z Polski do Niemiec.
W 1999 roku Kraszewscy byli ju w separacji. Mirosław mieszkał w Duisburgu, Filip rzadko
odwiedzał ojca. W styczniu 2000 roku doszło do kłótni mi dzy jego rodzicami. Kraszewski
pami ta, e ona i Filip odwiedzili go w Duisburgu. "Od tej pory koniec mówienia po polsku" miała wtedy powiedzie Andrea. Kraszewski spytał syna, czy chce z tat rozmawia po
polsku. "Tak" - powiedział Filip.
- Matka uderzyła go w twarz, po- pchn łem on . Upadła. Zakazała mi odwiedzin dziecka.
Oddałem spraw o opiek nad dzieckiem do s du, ona zrobiła to samo.
Syn na dwie godziny i tylko z urz dnikiem
Wyrok zapadł 12 czerwca 2000 roku. S d okr gowy w Guetersloh postanowił, e ojciec
mo e widywa Filipa, ale tylko co dwa tygodnie, tylko przez dwie godziny i tylko w
pomieszczeniach Niemieckiego Zwi zku Ochrony Dziecka. Dlaczego wła nie tak? Tego w
uzasadnieniu nie ma.
- Nie to było najgorsze - opowiada Kraszewski. - S d uznał, e u Filipa "ze strony lekarzy
stwierdzono opó nienia w rozwoju mowy i jest rozs dne, aby zaniecha dwuj zycznego
wychowania". Byłem w szoku. Przecie to czysty nazizm! Nie przyj łem niemieckiego
obywatelstwa, a Filip ma polskie. A jednak niemiecki s d zabronił mi rozmawia z synem w
ojczystym j zyku! Nie było adnego uzasadnienia, adnej lekarskiej opinii - Kraszewski
pokazuje dokumenty. - Nie znalazłem w niemieckim orzecznictwie czego podobnego.
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Dwuj zyczno

pomaga w rozwoju

S dzia Izydor Rek , przewodnicz cy I Wydziału Cywilnego S du Okr gowego w Łodzi,
równie nie spotkał si z takim wyrokiem. - Jestem zszokowany. Orzekam w sprawach
rodzinnych od kilkunastu lat i nie natkn łem si na podobne orzeczenie. Zastanawiam si ,
czy taki wyrok miałby moc prawn w Polsce, gdyby kto wyst pił o jego uznanie. Raczej nie,
bo byłby sprzeczny z polskim porz dkiem prawnym. - Filip przez sze lat był wychowywany
dwuj zycznie. Rozmawiał po polsku ze mn , z moim kuzynem, który jest jego chrzestnym, i
moj mam , gdy odwiedzali nas w Niemczech - opowiada Kraszewski. - Ogl dał polskie
dobranocki na TV Polonia, babcia czytała mu do snu polskie bajki, chodzili my do ko cioła
na polskie msze. I nagle koniec.
Czy rzeczywi cie rozmowa w j zyku polskim mo e zaszkodzi dziecku?
Kraszewski postanowił odwoła si od wyroku. Poprosił te o opinie biegłych z Polski i
Niemiec.
Po rozmowie z Filipem opini wydał (w pa dzierniku 2000 roku) dr Jan Majer, dyrektor
Kolegium J zyków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego, j zykoznawca. Filip porozumiewał si
po polsku bez adnych problemów. Mówił zreszt biegle w obu j zykach - wspomina dzi dr
Majer. - W fachowej literaturze od lat panuje przekonanie, e dwuj zyczno wr cz pomaga
w rozwoju intelektualnym i społecznym. Nigdy nie spotkałem si z odmienn opini . A nie
chce mi si wierzy , e taki wyrok zapadł w Niemczech, gdzie wielonarodowo w
porównaniu z Polsk jest olbrzymia.
Miesi c pó niej opini wydała profesor Hedwig Amorosa, lekarz psychiatra pracuj ca z
dzie mi i młodzie w klinice Heckschera w Monachium: "Dwuj zyczno jest zjawiskiem
raczej normalnym ni szczególnym. Połowa ludno ci wiata jest dwuj zyczna. Zakłócenia w
rozwoju mowy nie pozostaj w zwi zku z dwuj zyczno ci ".
Kilka miesi cy potem kolejn opini przedstawiła na pro b Kraszewskiego dr Marion
Hermann-Roettgen, logopeda i specjalista od j zyka ze Stuttgartu. "Na podstawie mojego
30-letniego do wiadczenia uwa am zakaz wzgl dem ojca do porozumiewania si z
dzieckiem w j zyku polskim za całkowicie opaczny".
Kraszewski przedstawia wszystkie opinie przed s dem, ale ten nie bierze ich pod uwag .
Odwołanie zostaje odrzucone.
Nie było wolno mi pyta , jak si czuje
- Tu po wyroku, gdy zjawiłem si na spotkaniu z synem, kazano mi podpisa w
Jugendamcie [Urz d ds. Młodzie y - przyp. aut.] o wiadczenie, e nie b d z Filipem
próbował rozmawia po polsku. Nie podpisałem. Same spotkania były koszmarem.
Normalnie tylko kryminali ci widuj swe dzieci w obecno ci urz dników. Siadali my przy
stole, nie było wolno mi pyta syna, jak si czuje, czy wszystko u niego w porz dku, bo to
mogłoby spowodowa u niego tzw. konflikt lojalno ci. Filip zawsze uwielbiał rysowa , wi c
przynosiłem karton i kredki. Rysował mi, co czuje i e mnie kocha.
Spotkania z Filipem były coraz rzadsze. - Raz pracownicy Jugendamtu podczas
wyznaczonego spotkania mieli urlop. Innym razem opiekun, który miał by wiadkiem moich
wizyt, zachorował lub Filipa na spotkania nie przyprowadzała matka, mimo nakazuj cego jej
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to wyroku s dowego - opowiada Kraszewski. I pokazuje notatki: - W 2000 roku widziałem
Filipa przez 25 godzin, rok pó niej ju tylko cztery godziny, a w ubiegłym tylko trzy. Pisałem
do ró nych instytucji społecznych, do mediów, prosiłem o pomoc Ko ciół. Nadaremnie.
"W pani osobie spodziewam si znale kogo , kto mógłby przyczyni si do udzielenia
pomocy nie tylko mnie i mojemu synowi, ale tak e renomie Niemiec i ich s downictwa wobec
krajów o ciennych" - tymi słowami zaczyna si list Kraszewskiego do Brigitte Zypries,
minister sprawiedliwo ci Niemiec. - Opisałem cał histori , napisałem o zakazie rozmawiania
z synem w moim ojczystym j zyku, o tym, e Filip yje w panicznym l ku przed
wypowiedzeniem cho by jednego słowa po polsku.
Odpowied z ministerstwa nadeszła po miesi cu. W imieniu pani minister odpisał niejaki dr
Schomburg. "Zdaj sobie doskonale spraw , jak uci liwe b dzie dla pana widzenie si z
synem tylko w obecno ci osoby trzeciej i przy nało eniu obowi zku zaniechania
dwuj zycznego wychowywania go. Jednak e ze wzgl du na nieubłagane wymogi prawne
nie wolno mi udzieli panu konkretnych porad i w ogóle uczyni czegokolwiek w tej sprawie.
Zgodnie z konstytucyjnym porz dkiem prawnym RFN s dy s niezawisłe".
Biurokraci przeciw ojcom
W grudniu 2002 roku, kilka dni po otrzymaniu przez Kraszewskiego odpowiedzi z
ministerstwa sprawiedliwo ci, zapadł kolejny wyrok. S d okr gowy w Guetersloh zakazał mu
definitywnie widze z synem, a opiek rodzicielsk nad dzieckiem przy-znał wył cznie
Andrei. S d uzasadnił swoj decyzj tym, e Kraszewski "wyra ał wobec syna wyrafinowane
insynuacje, przez które dziecko popadło w konflikt lojalno ci wobec swojej matki". Obraził
pracowników Zwi zku Ochrony Dziecka w Guetersloh i Bielefeld, był wobec nich agresywny,
a nawet im groził. Tym samym - uznał s d - widywanie syna nawet w obecno ci osób
trzecich nie jest wskazane.
- Nikomu nie groziłem, mówiłem tylko, e nie chciałbym, by urz dnicy byli przy moich tak
rzadkich spotkaniach z synem. Zarzucili mi, e nie chc widywa Filipa w obecno ci
urz dników. To prawda, nie chciałem, ale godziłem si na ich obecno , bo inaczej nie
widywałbym Filipa w ogóle - mówi Kraszewski.
Co ciekawe, w tym samym wyroku s d przytoczył słowa Filipa, który "cieszyłby si z widze
ze swoim ojcem", tak e w obecno ci osób trzecich.
Sk d ta niech Kraszewskiego do urz dników? - Urz dy ds. młodzie y czy Niemiecki
Zwi zek Ochrony Dziecka to wietnie opłacani przez pa stwo biurokraci - wyja nia. - Gdy
tylko jaka rodzina zjawi si u nich z pro b o pomoc, ju jej nie wypuszcz ze swoich r k.
Dla nich to sens istnienia, a dla wielu rodziców prawdziwa zmora.
Kraszewski zacz ł w internecie szuka sprzymierze ców, innych ojców-cudzoziemców
pokrzywdzonych przez wyroki niemieckich s dów. W Niemczech działa kilkadziesi t
organizacji zrzeszaj cych ojców, którym s dy rodzinne odebrały dzieci. Kraszewski
przył czył si do jednej z nich. Vateraufbruch Fur Kinder (VAFK) mo na przetłumaczy jako
"Pogo ojców za swoimi dzie mi". VAFK ma w całych Niemczech ponad 150 lokalnych grup i
punktów kontaktowych, skupia kilka tysi cy ojców - Niemców i cudzoziemców - którym po
rozwodzie zakazano widywa si z dzie mi lub których dzieci zostały porwane przez
niemieckie matki. - Protestujemy, organizujemy marsze w Berlinie i Brukseli, głodujemy. Ale
nikt nas nie słucha - mówi Kraszewski.
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Stara nazistowska zasada germanizacyjna
We wrze niu 2002 roku Karin Jaeckel, niemiecka pisarka i publicystka, autorka wydanej trzy
lata temu ksi ki "Deutschland fribt seine Kinder" ("Niemcy porywaj swoje dzieci"),
wystosowała w obronie ojców-cudzoziemców list otwarty do kanclerza Gerharda Schroedera.
Za-atakowała w nim niemiecki system prawny.
„Okazuje si , e Niemcy współczesne ze wzgl du na swoje orzecznictwo rodzinne i polityk
rodzinn ju od dawna, i to masowo, identyfikowane s z III Rzesz . (...) Powodem jest
przede wszystkim prawna i nie powstrzymywana przez elity polityczne, ale raczej popierana
metodyka systematycznego wył czania jednego z rodziców z ycia wspólnych dzieci po
rozwodzie lub rozej ciu si rodziców przy pomocy urz dów ds. młodzie y okrzykni tych jako
»władze do kradzie y dzieci «. (...) Naruszenia praw człowieka wiod do tego, e
cudzoziemki i cudzoziemcy, którzy zakochali si w Niemce lub Niemcu i spłodzili wspólne
dzieci, a wi c ludzie, którzy wobec Niemców i Niemiec powinni by absolutnie otwarci,
zacz li nas dzisiaj zwalcza . (...) Ci rodzice nienawidz powojennych Niemiec. I to
nienawidz dlatego, e zostały im zrabowane dzieci zgodnie ze star nazistowsk zasad
germanizacyjn ”.
Pisz do Karin Jaeckel e-maila. Rozmawiamy o szokuj cym przywołaniu III Rzeszy w jej
li cie. - To nie s moje pogl dy, tylko pokrzywdzonych ojców-cudzoziemców - zastrzega. Oni, niestety, tak postrzegaj współczesne Niemcy. Moim zdaniem przyczyn takiego stanu
rzeczy nie s relikty nazizmu czy idei Lebensbornu, tylko przekonanie naszych s dziów, e
dziecku musi by lepiej z matk - tłumaczy. - Takie decyzje s dów nie dotycz tylko par
mieszanych, ale równie mał e stw niemieckich - zastrzega.
Okazuje si , e Karin Jaeckel spraw Kraszewskiego zna doskonale: - Nie mog poj
dlaczego s d podj ł tak skandaliczn decyzj .
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Jej zdaniem problem niemieckich s dów to problem s dziów i organizacji młodzie owych. W sprawie wyroków naszych s dów rodzinnych dotycz cych mieszanych mał e stw
interweniowali ju u Schroedera prezydenci Clinton i Chirac. S dy musz rozstrzygn
kapitalne w prawie niemieckim poj cie "dobra dziecka". Najgorsze jest to, e owo "dobro
dziecka" nie jest nigdzie zdefiniowane i ka dy s d rozumie przez to, co chce. A wi kszo
s dziów w Niemczech, psychologów i urz dników ds. młodzie y uwa a, e dziecku mo e
by dobrze jedynie z matk Niemk , bo ojciec jest potrzebny tylko po to, by płaci - dodaje. Mam nadziej , e do yj czasów, gdy to nastawienie si zmieni.
Nic nie mo na zrobi
Podczas jednej z wizyt u rodziny w Polsce Kraszewski opowiedział o swoich kłopotach Ewie
Goczek, konsulowi honorowemu RFN w Łodzi. Odwiedzam pani konsul, pokazuj wyroki. Absolutnie nie chc tej sprawy komentowa , tak jak nie komentowałabym wyroków polskich
s dów. Powiem tylko tyle, e s d musiał mie podstawy, skoro takie orzeczenie wydał.
Jeste my w przededniu wst pienia do Unii, taki artykuł mógłby zaszkodzi stosunkom Polski
i Niemiec - ucina dyskusj Ewa Goczek.
Otto Jachimowicz, wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii: - Kraszewski
interweniował u mnie wielokrotnie, a na jego sprawie połamało sobie z by czterech
adwokatów. To jest dla niego prawdziwa tragedia. Szanowany lekarz, który - mimo
nieprzyj cia obywatelstwa niemieckiego - osi gn ł wysok pozycj zawodow , a ma takie
problemy. Jestem jego spraw naprawd poruszony, ale nic nie mog zrobi - opowiada z
przej ciem. - Wi kszo podobnych dramatów rozgrywa si na odwrotnej płaszczy nie - to
matki z Polski, które wychodz za m za Niemców, maj problemy z uzyskaniem władzy
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rodzicielskiej nad swoimi dzie mi. Jest ona w takich przypadkach przyznawana najcz ciej
niemieckim ojcom. Patrz c na niemieckie orzecznictwo s dów rodzinnych preferuj cych
matki, to paradoks. Z drugiej strony nie brakuje te takich spraw, gdy poszukujemy
ukrywaj cych si ojców Polaków, którzy swoimi dzie mi si nie interesuj i nie ło na ich
utrzymanie. Pan Kraszewski jest nie pierwsz i zapewne nie ostatni ofiar mieszanego
mał e stwa w Niemczech - podsumowuje Jachimowicz.
Mirosław Kraszewski wydał na procesy ponad 32 tys. marek. Tylko do 2001 roku, bo potem
przestał liczy . Zamierza ponownie przeprowadzi si do Guetersloh, by by bli ej Filipa. B d patrzył, jak idzie do szkoły, jak z niej wraca. Tego mi przecie jeszcze nie mog
zabroni , prawda? - pyta.

