
möwlö po polsku

usnq o .19.30, - Takie tam drobiazgi,
niewazne zreszlE - macha rQkq.
Na placu zabaw to on z cörkami sza-
lal. W aucie Spiewali sobie na caly
gtos, uktadajqc na poczekaniu
Smieszne piosenki. On czytal cörkom
bajki - polskie i niemieckie. On na-
uczyl je ,,Ojcze nasz" i ,,Aniele strö-
zu möj , po polsku. Tanja byla religij-
nie obojgtna

- Wszystkiego bym sig po zonie
spodziewat, nawet zdrady, ale nie
1ego. ze zaZqda rozwodu * möwi,

- Dla mnie rodzina to SwigtoSö, Ja
przysiggalem przed Bogiem...

Möw po niemiecku
Wiedzial, 2e jej rodzina go nie lu-

bi, ze ledwie toleruje. Dawali mu to
odczuö wiele razy. Za plecami byl
nazywany glupim Polaczkiem i pol-
skq Swiniq, co potem wykrzyczano
mu w oczy. Wiedziat tez, ze 2ona jest
pod wptywem swojej mamy i babci,
ktöra pochodzila z Prus i czula sig
pokrzywdzona przez Polaköw,

Ozenit  s iq jednak, jak möwi,
z ukochanq dziewczynq, a nie z jej
rodzinq. Dla niego takie czy inne
pochodzenie nie mialo znaczenta.
Gniewalo go tylko, gdy prababcia
strofowala przez telefon czy w trak-
cie wizyty starszq wnuczkg: ..Sprich
nur auf Deutschl"  (Möw ty lko po
niemieckul)

Kilka miesiqcy przed tragicznym
dniem zauwazyl, ze cörki rozmawia-
jq po polsku szeptem, jakby baty sig
lub krgpowaty uzywaö swojego dru-

giego jgzyka Co jest? - pomy6lat
Zwrocil uwagg zonie. W tym czasie
byl bardzo zqQW - pracowal, zaliczat
kolejne egzaminy. Nie widziat, ze
w szafach ubywa rzeczy, Teraz jest
pewny, ze wszystko zostalo ukarto-
wane, zaplanowane I rozegrane
pod dyktando rodziny 2ony, - Ona
sama by tego nie wymy6lila - möwi.

,,Wiecej ich
nie zobaczysz"

9 lipca, tuz pzed wylazdem na wa-
kacje do Polski, po powrocie zpracy,
nie zastal zony i dzieci. Pomy6lal, ze
gdzieS wyszly i zaraz wröca,. Ale zo-
na nie odpowiadala na telefony
i SMS-y Zaniepokoit sig Dzwonil
do niemieckiej rodziny. Telefon mil-
czal.Pö2niej uslyszat: -Wigcej ich nie
zobaczyszl Niczego nie rozumiat, Py-
tal i nikt nie chcial mu powiedzieö,
gdzie sq jego zona i dzieci,

Po kilku dniach poszedt na policjg
i do Jugendamtu - bardzo waznego
niemieckiego urzgdu do spraw dzie-
ci i mlodziezy. Ta instytucja ma
szczegölne uprawnienia. Moze zde-
cydowaö, leszcze przed rozprawq
sqdowq, kIöre z rodzicöw bgdqcych
w konflikcie ma opiekowaö siq dziec-
kiem, okre6liö formy ich kontaktöw,
moze odebraö dzieci rodzicom
i przydzieliö im innego opiekuna.

W Jugendamcie uslyszal, ze bil cör-
ki, maltretowat 2ong i one nie chcq go
widzieö. Nie mögt w to uwierzyö. Po-
orosit o orzekazanie zonie listu. Pisat
go dwa dni, Btagai o spotkanie, o roz-
mowg, o wyla6nienie.,, Nie odpowie-
dziala.Z bukietem röz poszedl do jej
matki. Nie otworzono mu drzwi. Oj-
czym zony krzyczal na caty dom:
- Rausl Polnische banditen! Z Bytowa
pzylechal ojciec. Razem poszli do bio-
logicznego ojca Tanji, tokarza w ham-
burskiej stoczni. Uslyszeli to samo.

- Dzieci musiaty zamnqtgskniö,
bo w koöcu Jugendamt zgodzit siq
na spotkanie - opowiada Wojtek
- Na spotkanie nadzorowane.
W urzgdzie, W obecnoSci urzgdnicz-
ki. Uzgodnitem z niq, o czym bgdq
rozmawiat z cörkami. MieliSmy siq
bawiö w teatrzyk kukielkowy, Möwiö
po polsku i to samo po niemiecku,
Zeby onate2 rozumiala.

W piqtek otrzymal SMS od urzgd-
nika Jugendamtu, 2e ma rozmawiaö

zdzteömi tylko po niemiecku, bo ina-
czej ich niezobaczy. W poniedzialek
pobiegl do niego izazyczyl sobie de-
cyzli na piSmie, Nagrat tq rozmowg
i ma jej stenogram: ,,Pan mieszka tu-
taj Tutajjest Srodowlsko dzieci, tutaj
bgdq chodzily do szkoty, Tutaj wszy-
scy möwiq po niemiecku".

Nie mögf sig na to zgodziö. -Pze-
cie2 to czysty rasizm! - wciq2 siq de-
nerwuje, - Chcialem, by moje cörki by-
ty dwujgzycznel Ale dla mnie inaczej
brzmi: Kocham ciq, skarbeiku! ni2 to
samo: lch liebe dich, mdn SchäLchen!

"Jezyk 
polski

szkodzi dzieciom"
Wdq7 nie wie, dlaczego zona posta-

nowita z nim sig rozej6ö i zrobiö z nie-
go potwora. Moze faktycznym powo-
dem byto to, ze po jego magisterium
zamterzali osiedliö sig w Polsce, a jej
rodzina nie chciata do tego dopuSciö?
Od tamtego lipca nie zamienit z Tanjq
slowa. Porozumiewali sig przez swo-
ich adwokatöw Kilkakrotnie pröbowa-
ta pozbawiö go praw rodzicielskich.
Bez skutku, bo nie ma 2adnego do-
wodu, ze byt zlym mqzem i ojcem,

Odwolal siq od decyzji Jugendam-
tu. To, co uslyszat od urzgdnika, do-
staf potem na pi6mie. Uzqd przeciq-
gal sprawq. Upieral siq przy swoim
stanowisku, uzasadniajqc, ze möwie-
nie po polsku tylko szkodzi dzieciom,
ich prawidtowemu rozwojowi, a za-
tem nie lezy w ich interesie, Ojciec
w odpowiedzi powotywal sig na pra-
wo, na traktat polsko-niemiecki,
na Konwencjg Praw Czlowieka. Przy-
wolat autorytety niemieckich peda-
gogöw i psychologöw, ktörzy twier-
dzi l i ,  ze dorastanie dzieci  w dwu-
jgzyczne) rodzinie jest cenne, zwlasz-
cza w jednoczqcej sig Europie. Ze to
rozwija, a nie szkodzi.

Wszystko na prözno. Matka upro-
wadzila dzieci z Niemiec do Austri i,
zamieszkata w Wiedniu. Jugendamt
umywal rgce, Ojciec wiqc upomnial
sig o obowiqzujqcq w Europie kon-
wencjq haskq i swoje prawa do kon-
taktu z dzieömi, Czas ptynqt.

Przytulity sie do mnie
mocno

W polowie maja tego roku matka 1
ozrecr musrara stawtö stg * ."or," D
hamburskim na sprawie t";;;;;i Z
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