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taborach
w szkołach
i nie tylko...
Fot. Fundacja „Przystań” w Szczecinku

W ramach realizowanego programu „Działaj Lokalnie” Andrzej Sochaj Sekretarz Instytutu
Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku wygłosił cykl referatów w formie wykładu, któremu towarzyszyła
prezentacja pt.: „50 rocznica akcji osiedleńczej Romów w Polsce”. W swoim wystąpieniu przypomniał, w jaki sposób Romowie wędrowali w taborach i dlaczego oraz kiedy zakończył się
dla Romów czas „wielkiej wędrówki”, a nastał okres „wielkiego postoju”, kiedy tabory zniknęły
z polskich tras.
Najpierw 20 listopada ubiegłego
roku z tematyką wędrówki Romów
oraz przymusowej akcji osiedleńczej
Romów w Polsce zapoznali się podopieczni Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w Szczecinku, który prowadzi Fundacja „Przystań”. Wiele osób,
które wzięły udział w tym spotkaniu
żywo zainteresowały się tematem, tym
bardziej, że jeszcze pamiętają czasy,
kiedy Romowie w taborach przemierzali Polskę wzdłuż i wszerz. Spotkanie
było o tyle owocne, że osoby biorące
w nim udział wyraziły zainteresowanie,
aby po raz kolejny spotkać się z kultura
romską.
Jeszcze tego samego dnia uczniowie
Gimnazjum nr 3 im. Adama Giedrysa
w Szczecinku, a w innym terminie
uczniowie uczęszczający do Gimnazjum nr 2 w Szczecinku oraz do Gimnazjum nr 1 w Szczecinku mogli po raz
pierwszy usłyszeć lub dowiedzieć się
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nieco więcej na temat społeczności
romskiej, która żyje także w Szczecinku
i w powiecie szczecineckim.
Podczas spotkań była także możliwość przekazania zebranym słuchaczom kim są Romowie, jaka jest ich
tożsamość, historia, dziedzictwo. Natomiast wskazując na publikacje Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów
oraz Ofiar Holokaustu oraz czasopismo
Romano Atmo i audycję Romano Dźipen Andrzej Sochaj przypomniał, gdzie
można znaleźć więcej informacji na temat Romów.
Nieodłącznym punktem spotkań
był także zagadnienie dlaczego do tej
pory zdarza się, że Romowie spotkają się z dyskryminacją, nietolerancją,
mową nienawiści, z rasizmem oraz to
w jaki sposób Związek Romów Polskich
z siedzibą w Szczecinku przeciwdziała
tym zjawiskom. Była to bowiem sposobność ku temu, aby wiele osób do-

wiedziało się o prowadzonym przez nas
projekcie Moda na tolerancję, którego
zadaniem jest zwalczanie dyskryminacji mniejszości romskiej w Polsce.
Na zakończenie tego spotkania
publikacje Instytutu, kilka numerów
naszego czasopisma, płyta z prezentacją oraz mapa taborów przygotowane
z okazji 50 rocznicy rozpoczęcia akcji
osiedleńczej Romów w Polsce zasiliły
zasoby biblioteki lub czytelni odwiedzonych placówek.
Serdecznie dziękuję Dyrekcji,
pracownikom i wychowankom tych
placówek za otwartość, za współpracę, za umożliwienie podopiecznym
Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień
w Szczecinku oraz uczniom szczecineckich gimnazjów przekazania wiedzy na
temat społeczności romskiej.
Andrzej Sochaj

