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Niemcy Polak nie mo e rozmawia ze swoimi córkami po polsku

Z dzie mi tylko po niemiecku
Polak z Hamburga od półtora roku nie widział swoich dzieci. S d rodzinny pozwala na
kontakty z nimi tylko w j zyku niemieckim i pod nadzorem kuratora. - Zawsze
rozmawiałem ze swoimi córeczkami wył cznie po polsku - denerwuje si Polak, który
walczy o zmian wyroku s dowego.
"Ze wzgl dów pedagogicznych nie jest po dane, aby ojciec dzieci kontaktował si z nimi w
j zyku polskim. W tym kraju chodz one do szkoły czy te chodzi b d " - tak uzasadnia
urz d ds. dzieci i młodzie y w Hamburgu zakaz u ywania j zyka polskiego przez Wojciecha
Pomorskiego w rozmowach z jego dzie mi. Na stałe s one z matk Niemk , z któr pan
Pomorski jest w separacji.
Zgodnie z postanowieniem s du rodzinnego spotkania z dzie mi mog si odbywa jedynie
pod nadzorem pedagoga. Wyznaczony przez urz d kurator nie zna jednak polskiego. W tej
sytuacji urz d stara si zmusi Pomorskiego, aby rozmawiał z dzie mi po niemiecku. Byłoby to sztuczne, nie byłbym sob - twierdzi Pomorski i domaga si zgody na rozmowy w
j zyku ojczystym. Zdesperowany wyst pił z odpowiednim pozwem s dowym. Urz d ust pił,
ale nadal pi trzy przeszkody administracyjne. W spraw wł czył si polski konsulat w
Hamburgu.
Sprawa ta mo e by doskonałym przykładem praktycznego zastosowania poj cia Leitkultur
(kultury przewodniej), wprowadzonego kilka lat temu do niemieckiego słownictwa
politycznego i maj cego wielu zwolenników w kr gach konserwatywnych. Poj cie kultury
przewodniej oznacza akceptacj przez imigrantów nie tylko niemieckiego systemu warto ci,
ale jest tak e ograniczenie swobody u ywania ich j zyków ojczystych. Wszystko w imi
ułatwienia cudzoziemcom integracji. Tymczasem 34-letni Wojciech Pomorski jest
wzorcowym przypadkiem całkowicie zintegrowanego imigranta. Mieszka w Niemczech od
kilkunastu lat, o enił si z Niemk , ma zarówno polskie, jak i niemieckie obywatelstwo. W
tym roku sko czył studia germanistyczne w Hamburgu i jest dwuj zyczny. Podobnie jak dwie
jego kilkuletnie córki oraz była ona, która nauczyła si j zyka polskiego w czasie
mał e stwa. Po polsku mówiło si tak e w domu. Kłopoty zacz ły si po separacji.
Jak udowadnia konsul w Hamburgu Andrzej Kremer, powołuj c si na postanowienia polskoniemieckiego traktatu o dobrym s siedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r., osoby
posiadaj ce niemieckie obywatelstwo, b d ce pochodzenia polskiego, maj prawo
posługiwania si j zykiem ojczystym zarówno w yciu prywatnym, jak i publicznie. Wynika
z tego wniosek, e urz dowy zakaz, jaki zastosowano wobec Pomorskiego, musi by
postrzegany jako naruszenie przez RFN zobowi za mi dzynarodowych. Co wi cej, od maja
bie cego roku polski jest jednym z oficjalnych j zyków UE i nie mog istnie adne
ograniczenia w jego stosowaniu.
"Przeprowadzenie spotka nadzorowanych w j zyku polskim nie zostało jednoznacznie
okre lone w postanowieniu s du rodzinnego" - odpowiada na to hamburski urz d ds. dzieci i
młodzie y. Adwokat Wojciecha Pomorskiego podkre la, e dzieci maj podwójne
obywatelstwo i w pozwie powołuje si tak e na postanowienia traktatu. W post powaniu

urz du nie dopatruje si motywów politycznych. Jest skłonny zakwalifikowa cał spraw
jako brak wyczucia lokalnych władz.
Pytani przez "Rz" o zdanie przedstawiciele polskich konsulatów w całych Niemczech zgodnie
uznaj , e sprawa w Hamburgu jest jednostkowa. Nie jest jednak tajemnic , e wielu polskich
obywateli zamieszkałych w Niemczech ma kłopoty z racji polskiego pochodzenia. Mog to
by , jak w przypadku polskiego lekarza z Hanoweru, problemy z przeforsowaniem
prawidłowej wymowy nazwiska, gdy jak twierdziło kierownictwo szpitala: "U nas
obowi zuje wymowa niemiecka" czy uszczypliwe uwagi, aby w miejscu pracy Polacy nie
u ywali swego j zyka. Kierownictwo Kliniki Ginekologicznej w Schwedt wydało na ten
temat odpowiednie zarz dzenie, odwołane pod wpływem protestów zatrudnionych tam
polskich lekarzy.
Piotr Jendroszczyk z Berlina

