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Drogi Panie Ambasadorze 

Dochodzą do mnie niepokojące sygnały dotyczące sytuacji obywateli polskich 

zamieszkujących w Niemczech. 

Polacy zamieszkujący we wschodniej części Niemiec podnoszą problem 

dyskryminacji i eskalacji agresji, z jaką coraz częściej spotykają się ze strony Niemców. 

Powodem takich zachowań rdzennych mieszkańców Niemiec jest przede wszystkim 

narodowość nowoprzybyłych osób. Za przykład może posłużyć historia polskich 

obywateli mieszkających w miejscowości Locknitz, położonej około 20 km od 

Szczecina. Doszło tam do zdewastowania polskich samochodów - wybito w nich szyby 

i powyrywano polskie tablice rejestracyjne. Polacy wskazują, iż atmosfera w mieście 

jest bardzo wroga, a wieczorami boją wychodzić się na ulice. Rosnącą w mieście 

popularność Narodowodemokratycznej Partii Niemiec, głoszącej hasła usunięcia 

wszystkich obcokrajowców z Niemiec, wzmaga poczucie zagrożenia przez 

zamieszkujących tam obywateli polskich. 

Kolejnymi problemami, na jakie zwróciła uwagę polska prasa, są masowe 

zatrzymania i przeszukania Polaków na terenie Niemiec, już po zniesieniu kontroli 

granicznych w związku z wejściem Polski do strefy Schengen. 

Moje poważne zaniepokojenie budzą także napływające do mnie skargi polskich 

obywateli, którzy pozostawali w związkach małżeńskich z obywatelami Niemiec. 

W przypadku rozkładu pożycia małżeńskiego, małoletnie dzieci decyzją sądu są 
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przyznawane opiece jednemu z rodziców -z reguły tego, który jest obywatelem niemieckim 

(m.in. sprawa pani Krystyny K., pani Iwony L . ) . W takich sytuacjach kontakty 

z dzieckiem drugiego z rodziców są ograniczane do kilku spotkań w miesiącu. Nadto, takie 

spotkanie jest organizowane i nadzorowane przez właściwy Urząd ds. Dzieci i Młodzieży -

Jugendamt, który zakazuje porozumiewania się rodzica z dzieckiem w języku polskim 

(m.in. sprawa rodziny pana Wojciecha P . pana Mirosława K . ) 

Zdarza się także, iż obywatelowi polskiemu zostają całkowicie zakazane jakiekolwiek 

kontakty z dzieckiem, co zostaje uzasadnione troską o dobro dziecka i ochroną małoletniego 

przed uprowadzeniem do Polski przez polskojęzycznego rodzica (m.in. sprawa pani Beaty 

P. pana Janusza K.). 

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z późn. zra.) 

zwracam się do Pana Ambasadora z uprzejmą prośbą o poinformowanie mnie 

o poczynionych ustaleniach i planowanych działaniach Ambasady w przedstawionych 

powyżej sprawach. Jednocześnie pragnę poinformować, iż w ramach współpracy 

międzynarodowej z instytucjami ochrony praw człowieka powyższe problemy 

zasygnalizowałem także Komisarzowi Praw Człowieka Rady Europy, Przewodniczącej 

Komisji Petycji Parlamentu Niemieckiego oraz Ombudsmanowi Nadrenii i Palatynatu 

Szczerze oddany 

/-/ Janusz Kochanowski 


