Justyna Maria ma 6 lat, Iwona Polonia
urodziła si w grudniu 1999 r. Przez osiem
lat ich rodzice byli szcz liwym
mał e stwem. Mieszkali w Niemczech,
ale dzieci miały podwójne obywatelstwo.
Niemieckie po matce i polskie po ojcu.
W lipcu zeszłego roku ona Wojciecha
Leszka Pomorskiego nieoczekiwanie pod
nieobecno m a opu ciła dom, zabieraj c dzieci. Przez 4 miesi ce Pomorski

malnie dobr wol , Pomorski nawi zał
kontakt z zarejestrowan s downie, posiadaj c status wy szej u yteczno ci
publicznej niemieck organizacj pozarz dow specjalizuj c si organizowaniu
podobnych spotka . Czuwałaby nad nimi
osoba płynnie władaj ca oboma j zykami,
posiadaj ca wykształcenie przedszkolanki,
która mogłaby w j zyku niemieckim
składa Jugendamtowi raporty

nie miał z nimi adnych kontaktów. W
tym czasie jego ona zawiadomiła niemieckie s dy rodzinne, e obawia si , i
ojciec mo e „uprowadzi " córki do Polski.
Wtedy wkroczył w spraw Jugendamt,
zezwalaj c na spotkania pod kontrol
urz dnika, które mog odbywa si raz na
2 tygodnie po 2 do 3 godzin. Adwokat
ojca przyj ł t propozycje bez zastrze e .
Na par dni przed pierwszym spotkaniem
(koniec listopada 2003 r.) Martin
Schróder, urz dnik Jugendamtu, w
obecno ci którego miały przebiega te
spotkania, za dał, by ojciec rozmawiał z
córkami wył cznie po niemiecku. W domu
w j zyku tym mówiła z nimi tylko matka,
która tak e porozumiewała si z reszt
rodziny po polsku. Pomorski zaoponował.
Nigdy nie u ywał niemieckiego w
kontaktach z córkami i bał si , e
zestresowane sytuacj dzieci narazi na
dodatkowy szok, zachowuj c si nienaturalnie. Urz dnik stwierdził, e albo
wszelkie rozmowy b d si odbywa po
niemiecku, albo zaka e spotka .
W lad za ustnym zakazem przyszło pismo odmawiaj ce spotka , poniewa
ojciec nie zgadza si na j zyk niemiecki
•w czasie ich trwania. 'Wykazuj c maksy-

z przebiegu spotka . Urz d jednak odrzucił i t propozycj .
Pomorski interweniuje, gdzie si da,
wykazuj c, e urz d naruszył zarówno
konstytucj Niemiec, jak i ustawodawstwo
unijne w artykułach zakazuj cych dyskryminacji z powodu obywatelstwa, narodowo ci, rasy, wyznania itd. oraz tych, które
nakazuj równo obywateli (Pomorski ma
tak e obywatelstwo niemieckie) wobec
prawa. Na urz dach niemieckich argumenty te nie robi adnego wra enia.
***
Znaj c praktyk polskiego MSZ w sytuacjach, gdy obywatel Polski ma kłopoty
poza granicami kraju, mo na przypuszcza , e Pomorski zostanie na stałe pozbawiony praw ojca.
Ju po lubie ze zdumieniem odkrywał
on przeszło rodziny ony. Dalsi krewni
byli w gestapo, babka w Hitlerjugend.
Dzi obawia si , e inni rodacy te mog
prze ywa podobne tragedie.
- Ka dy powinien zastanowi si powa nie, nim w slad za uczuciem podejmie powa ne yciowe decyzje- mówi. Dla mnie mał e stwo z Niemk mo e
oznacza germanizacj moich dzieci.
KAJA BOGOMILSKA
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