
Wazna sprawa

Molm dzl eclom zakazano
Justynka ma dzis osiem lat. lwonka szesö.
Dwa lata temu ich niemiecka mama
po kry1omu opuScilarodzinny dom
na przedmieSciach Hamburga,
Zrozpaczony ojciec - Wojciech Pomorski
- walczy o kontakt z dzieömi.
Pod czas s po rady czny ch s potkaö,
zawsze pod okiem urzgdniköw,
muszE rozmawiac po niemiecku,,.
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a 1uz pewnie z niego wyrosla - Wojt-
kowt zaczyna siq lamaö glos. Do-
piero w maju tego roku, po 23 mie-
siqcach cigzkich bolöw, sqd umo-
zliwil mu spotkanie z cörkami
Na chwi lg. . .

To nie jest
tylko möj problem

3S-letni mgzczyzna. ntö,ego 2ycie
mocno juz zahaftowalo, jest bliski lez

Proszg siq nie dzrwrö - möwi WLe-
dy, gdy zona podstgpem uprowadzi-
la dzieci z domu, byl w cigzkim szo-

ku. Pöl roku przebywal na zwolnieniu
lekarskim, przeszedt dlugq terapig,

Z wyksztatcenia jest politologiem
i magistrem germanistyki. Po nie-
miecku möwi tak dobrze jak po pol-
sku, Potrafi sig porozumieö lak2e
w innych jqzykach Jest Polakiem.
- Kaszubem - zaznacza, - Jak pzod-
kowie. Pochodzi z Bytowa. Ojciec -
nauczyciel i poeta, czlonek Zwiqzku
Literatöw Polskich. Pisze, rze2bi, ma-
luje. Zakladal Solldarno$ö w Stup-
skiem, Obecnie radny miejski. Matka
- nauczycielka. Ieraz juz eme-
rytka. Dom rodzinny peten ksiqzek,
miloScr i idealöw. - Czy rssy sqd za-
kazalby w dwujgzycznej rodzinie u2y-
wania angielskiego, .rremieckiego, or-
miaiskiego czy arabskiego? - pyta
pan Wactaw dziadek dz ewczynek.

Wojtek przyjechat wla6nie z Ham-
burga do Bytowa na krötkie wakacje.
Möwi, ze jego problem nie jest wy-
jqtkowy Zna Polki i Polaköw z rozwie-
dzionych polsko-niemieckich mat-
zeöstw, ktörzy Iez nie mogq roz-
mawiaö ze swoimi dzieömi w ojczy-
stym jgzyku, Jedni walczq jak on, in-
ni godzq sig ra wszystko, oy nie stra-
ciö kontaktu z dzieckiem.

Przysiggg skfadafem
przed Bogiem

W 1989 roku wyjechal do Niemiec
Zachodnich Na wolnym Zachodzte.
jak tysiqce innych emigrujqcych Po-
laköw, zamierzal znale2ö m iejsce dla
siebie. Nie znat niemieckiego, prze-
szedl przez oböz azylantöw, dostal
obywatelstwo .riemieckie bez specjal-
nych staraö. Nigdy jednak nie zrezy-
gnowat z obywatelstwa polskiego.

Na kursie dla pomocy pielqgnia-
rek, od ktörego zaczql, zanim dobrze
opanowal jgzyk, poznal Tanjg, Niem-
kg, Miala 17 lat. Po trzech latach
wziqli Slub. KoScielny, z calym cere-
monialem. Przeszla dla niego na ka-
tolicyzm, Pochodzila z rozbitej robof
niczej rodziny. Möwila, ze ona nigdy
sig nie rozwiedzie i podobnie jak on
tez chce mieö duzo dzieci. Nie prze-
szkadzalo mu. ze szczytem jej aspi-
racji zawodowych jest pomoc pielg-
gniarki ,  Kochalby jq,  gdyby nie
'  'mi^ l^ ^- ' ,+^Ä i  ^ i^^xui l  i lqra u4yrqu I  pt)du,

Po trzech latach urodzila sig Ju-
stynka, Po nastgpnych dwöch lwon-
ka-Polonia.  Przed Slubem ustal i l i ,
ze dzreci bqdq wychowywaö sig
w dwöch kulturach - ojca i matki,
Dziewczynki uczyly sig niemieckiego
i polskiego jednocze6nie. lch mama
Ie2 nauczyla sig möwiö po polsku.
Czqslo przyje 2d2ali do Bytowa.
do polskich dziadköw.

- Potraktowalismy 1q lax cörtrq
ktörej nie mamy - opowiada mama
Wojtka. - Mila dziewczyna. Nie byla
wylewna, nie okazywala uczuö, nigdy
sig nie uSmiechata, ale wydawalo
sig,  ze nas polubi la,  ze dobrze srg
u nas czuje.. Wnuczki zywioiowe, ra-
dosne, przylepki, szczebiotaly po pol-
sku i po niemiecku.

Nie mieli kiopotöw materialnych,
Wojtek pracowal i studiowat. Tanja
po u rodzen i u dzieci zr ezy gnow ala z
pracy. Sprzeczali sig tylko o netody
wychowawcze. Mial za zle 2onie,
ze stosuje , rygory wobec takich
maluchöw. Ze choöby male padaly
ze zmqczenia, to nie pozwoli im po-
spaö w ciqgu dnia,  bo potem nie

tym pokoju na pzedmieSciu
Ham bu rga czas zalr zy ma|
siq 9 l ipca 2003 r, kiedy Ju-

stynka i lwonka po raz ostatni wypet
'tily go radosnym gwarem. lch olciec
wchodzi tam jak do Swiqtyni. Usta-
wia na pölkach zabawki i zdaje mu
sie ie shrszv Knnh:m nio {gfggiL1.|  \vv|  |g|  |  |  v |Yl

Zabawki wciqz kupuje, choö wie,
zo to t rnnho hpz qoncrr  A

-_ ,  \ te KUpu-
1qc, wyobraza sobie jak by siq je-
go ,,perelki" i ,,skarbef ki" cieszyty.
- Justynka, starsza, nie widziala
jeszcze tego konika na biegunach,
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