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W Niemczech Polak nie może rozmawiać z własnymi dziećmi w swoim 
ojczystym języku! Wojciech Pomorski od dawna walczy o to prawo. Ale 
sąd krajowy w Hamburgu odrzucił jego pozew

Polak nie zamierza się jednak poddawać. – Nie pozwolę na 

usankcjonowanie germanizacji moich dzieci – zapowiada 

dalszą walkę. 

Polski nauczyciel związał się z Niemką, zamieszkali w 

Hamburgu i doczekali się dwóch córek. Ale niestety, rozstali 

się, i dziewczynki zamieszkały z matką. I wtedy zaczęły się 

problemy. Pomorski – choć wyśmienicie zna niemiecki – w 

czasie wyznaczonych spotkań chciał rozmawiać z 

dziewczynkami po polsku. Ale tamtejszy urząd ds. dzieci i 

młodzieży (Jugendamt) zabronił mu tego!  

Polak wystąpił więc z pozwem i wytoczył proces miastu 

oraz Jugendamtowi. Zarzucił im, że dyskryminują go z 

powodu narodowości. Pomorski domagał się przeprosin na 

piśmie i 15 tysięcy euro odszkodowania. Wczoraj jednak 

sąd nie uznał jego racji i odrzucił pozew. Polak od razu po 

orzeczeniu zapowiedział, że odwoła się od wyroku do 

niemieckich sądów wyższej instancji, a jeśli i to nie pomoże 

– do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 

Strasburgu.  

Według Pomorskiego niemiecki sąd bał się podjąć inną decyzję. – Jeśli pozwolono by Polakowi 

rozmawiać z dziećmi w swoim ojczystym języku, to także osoby innych narodowości, których w 

Niemczech jest bardzo wiele, będą chciały mówić w swoich językach w trakcie nadzorowanych 

spotkań z dziećmi – uważa Polak. Ciekawe, co Niemcy widzą złego w polskim języku, skoro 

zabraniają go używać?  

Sprawą niemieckich Jugendamtów zajmowała się Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego. 

Przedstawicielka niemieckiego ministerstwa ds. rodziny Gilla Schindler przyznała wówczas, że 

zakaz rozmawiania z dziećmi po polsku jest niezgodny z prawem. Niestety, nic z tego nie wynikło.  

Na szczęście Wojciech Pomorski nie poddał się i będzie dalej walczyć z niemiecką 

dyskryminacją, nawet przed europejskim trybunałem praw człowieka. I tam wygra, bo w Unii nie 

wolno nikogo dyskryminować ze względu na narodowość. 
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W Niemczech Polak nie może rozmawiać z własnymi dziećmi w swoim 
ojczystym języku! Wojciech Pomorski od dawna walczy o to prawo. Ale 
sąd krajowy w Hamburgu odrzucił jego pozew

Polak nie zamierza się jednak poddawać. – Nie pozwolę na 

usankcjonowanie germanizacji moich dzieci – zapowiada 

dalszą walkę. 

Polski nauczyciel związał się z Niemką, zamieszkali w 

Hamburgu i doczekali się dwóch córek. Ale niestety, rozstali 

się, i dziewczynki zamieszkały z matką. I wtedy zaczęły się 

problemy. Pomorski – choć wyśmienicie zna niemiecki – w 

czasie wyznaczonych spotkań chciał rozmawiać z 

dziewczynkami po polsku. Ale tamtejszy urząd ds. dzieci i 

młodzieży (Jugendamt) zabronił mu tego!  

Polak wystąpił więc z pozwem i wytoczył proces miastu 

oraz Jugendamtowi. Zarzucił im, że dyskryminują go z 

powodu narodowości. Pomorski domagał się przeprosin na 

piśmie i 15 tysięcy euro odszkodowania. Wczoraj jednak 

sąd nie uznał jego racji i odrzucił pozew. Polak od razu po 

orzeczeniu zapowiedział, że odwoła się od wyroku do 

niemieckich sądów wyższej instancji, a jeśli i to nie pomoże 

– do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 

Strasburgu.  

Według Pomorskiego niemiecki sąd bał się podjąć inną decyzję. – Jeśli pozwolono by Polakowi 

rozmawiać z dziećmi w swoim ojczystym języku, to także osoby innych narodowości, których w 

Niemczech jest bardzo wiele, będą chciały mówić w swoich językach w trakcie nadzorowanych 

spotkań z dziećmi – uważa Polak. Ciekawe, co Niemcy widzą złego w polskim języku, skoro 

zabraniają go używać?  

Sprawą niemieckich Jugendamtów zajmowała się Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego. 

Przedstawicielka niemieckiego ministerstwa ds. rodziny Gilla Schindler przyznała wówczas, że 

zakaz rozmawiania z dziećmi po polsku jest niezgodny z prawem. Niestety, nic z tego nie wynikło.  

Na szczęście Wojciech Pomorski nie poddał się i będzie dalej walczyć z niemiecką 

dyskryminacją, nawet przed europejskim trybunałem praw człowieka. I tam wygra, bo w Unii nie 

wolno nikogo dyskryminować ze względu na narodowość. 
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W Niemczech Polak nie może rozmawiać z własnymi dziećmi w swoim 
ojczystym języku! Wojciech Pomorski od dawna walczy o to prawo. Ale 
sąd krajowy w Hamburgu odrzucił jego pozew

Polak nie zamierza się jednak poddawać. – Nie pozwolę na 

usankcjonowanie germanizacji moich dzieci – zapowiada 

dalszą walkę. 

Polski nauczyciel związał się z Niemką, zamieszkali w 

Hamburgu i doczekali się dwóch córek. Ale niestety, rozstali 

się, i dziewczynki zamieszkały z matką. I wtedy zaczęły się 

problemy. Pomorski – choć wyśmienicie zna niemiecki – w 

czasie wyznaczonych spotkań chciał rozmawiać z 

dziewczynkami po polsku. Ale tamtejszy urząd ds. dzieci i 

młodzieży (Jugendamt) zabronił mu tego!  

Polak wystąpił więc z pozwem i wytoczył proces miastu 

oraz Jugendamtowi. Zarzucił im, że dyskryminują go z 

powodu narodowości. Pomorski domagał się przeprosin na 

piśmie i 15 tysięcy euro odszkodowania. Wczoraj jednak 

sąd nie uznał jego racji i odrzucił pozew. Polak od razu po 

orzeczeniu zapowiedział, że odwoła się od wyroku do 

niemieckich sądów wyższej instancji, a jeśli i to nie pomoże 

– do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 

Strasburgu.  

Według Pomorskiego niemiecki sąd bał się podjąć inną decyzję. – Jeśli pozwolono by Polakowi 

rozmawiać z dziećmi w swoim ojczystym języku, to także osoby innych narodowości, których w 

Niemczech jest bardzo wiele, będą chciały mówić w swoich językach w trakcie nadzorowanych 

spotkań z dziećmi – uważa Polak. Ciekawe, co Niemcy widzą złego w polskim języku, skoro 

zabraniają go używać?  

Sprawą niemieckich Jugendamtów zajmowała się Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego. 

Przedstawicielka niemieckiego ministerstwa ds. rodziny Gilla Schindler przyznała wówczas, że 

zakaz rozmawiania z dziećmi po polsku jest niezgodny z prawem. Niestety, nic z tego nie wynikło.  

Na szczęście Wojciech Pomorski nie poddał się i będzie dalej walczyć z niemiecką 

dyskryminacją, nawet przed europejskim trybunałem praw człowieka. I tam wygra, bo w Unii nie 

wolno nikogo dyskryminować ze względu na narodowość. 
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