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S³owo od redaktora naczelnego...
Drodzy Czytelnicy!
Przed Wami pierwszy numer nowego dwumiesiêcznika „Romano Atmo”. Gazeta
powsta³a z myœl¹ o Was i dla Was. Przystêpuj¹c do pracy nad ni¹ chcieliœmy
stworzyæ
coœ nowego. Za zadanie postawiliœmy sobie utworzenie publikacji dla
Romów i nie tylko. Dla Romów, poniewa¿ bêdziemy poruszaæ problemy
i zagadnienia zwi¹zane z naszym ¿yciem, problemami i kultur¹, ale tak¿e dla
innych osób, które pragn¹ przybli¿yæ sobie obraz Roma ¿yj¹cego w Polsce.
Naszymi publikacjami chcemy podnieœæ œwiadomoœæ kulturow¹ naszych
rodaków, jak równie¿ obaliæ stereotypy kr¹¿¹ce na nasz temat wœród
mieszkañców Polski.
Pismo przygotowaliœmy tak, aby ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie - za
równo starsi, jak i m³odsi czytelnicy. Gazeta dzieli siê na szereg bloków
tematycznych. W ka¿dym z nich poruszane s¹ ró¿norodne tematy nas
dotycz¹ce. Pocz¹wszy od najœwie¿szych wydarzeñ z kraju i zagranicy,
wywiadów ze s³awnymi osobami ze œwiata romskiego, historii, po modê,
urodê czy kulinaria. Chcemy wszyskim pokazaæ, jak to naprawdê jest byæ Romem. Jakich mamy wybitnych
przedstawicieli naszej kultury, jak wygl¹da ¿ycie naszych braci w poszczególnych regionach Polski i œwiata.
Pismo dostêpne bêdzie dla ka¿dego w regionalnych oddzia³ach stowarzyszeñ romskich.
Poniewa¿ gazeta bêdzie o Was kochani, mamy nadzieje i liczymy na wspó³pracê z Wami. Je¿eli macie jakieœ
problemy, pytania, pomys³y – przysy³ajcie je do nas. Ka¿dy mo¿e mieæ swój udzia³ w redagowaniu. Na ³amach
pisma bêdziemy poruszaæ szereg spraw dotycz¹cych naszego ¿ycia. Je¿eli coœ Wam siê podoba lub nie – czekamy na opinie. Za ka¿d¹ bêdziemy bardzo wdziêczni. Razem bêdziemy tworzyæ nasz¹ gazetê.
W pierwszym numerze goœcimy Prezydenta International Romani Union, pana Stanis³awa Stankiewicza...
Przedstawiamy Wam równie¿ sylwetkê naszego s³awnego rodaka, Vanii de Gila – Kochanowskiego, doktora
Uniwersytetu Paryskiego, oraz doktora nauk humanistycznych Uniwersytetu w Tuluzie – Le Mirail.
Zajmiemy siê takimi problemami jak dyskryminacja czy edukacja wœród Romów. Oprócz tego moda, zdro
wie, uroda i nowatorski pomys³ - potrawy rodem z kuchni romskiej, których autorami bêdziecie Wy, drodzy
Czytelnicy.
Mam nadzieje, ¿e pismo spe³ni Wasze oczekiwania i z przyjemnoœci¹ bêdziecie je czytaæ.
Redaktor naczelny
Roman Chojnacki

Bare bersza dŸipen i sastypen sare ³atsie manusienge.
Romano Atmo dŸia khare³a pe jamary romani gazeta saji isy tumenge.
Roma³e kamaw te sykawe³ kaj Roma dŸinen te rakhe³ pe dre newe cyry sa³e jawne kana.
Kamaw kaj dre romani gazeta te jawe³ sykady ciaciuni historia i tradycja romani, kaj jamaro romanipen sa³e dyne menge jamare dada te na bisztyras.
Dre da gazeta kamawa kaj te sykawas jamare problemy sa³e sy romen pe ce³o sweto, i kaj sare manusza
³endyr te dŸinen.
Szansa saji de³ menge jamary romani gazeta sy bary bo tsinasam dowa so kamasam i na jawe³a cenzura
syr gadŸie rakiren, bo kamas kaj manusza men te zhalon.
Gazeta jawe³a pa³ romendyr i kamdŸiomys kaj i tume te ³en dre ³atyr udzia³o i te phenen so kamdŸienys kaj
daj pe te rakhe³. Sykawen tumare problemy i sukcesy. Wudara dre jamaro biuro isy phirade sare ³atsie ma
nusienge.
Jawen saste i bahta³e Roma³e
Roman Chojancki
Romanes Osiu
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Kim jesteœmy i co
robimy?
Stowarzyszenie zosta³o za³o¿one w 2000 roku. Skupia
oko³o 3000 cz³onków. Prezesem zwi¹zku jest Pan Roman
Chojnacki, który jednoczeœnie pe³ni funkcje Ministra ds.
Praw Cz³owieka i Holokaustu International Romani Union.

Roman Chojnacki - Prezes ZRP oraz Minister International
Romani Union ds. Holokaustu i Praw Człowieka.
W sk³ad zwi¹zku wchodz¹ równie¿:
- Zastêpca prezesa – Karol Gierliñski
- Sekretarz – Joanna Chojnacka
- Skarbnik – ¯aneta Niedzielin
Siedziba mieœci siê przy Placu Wolnoœci 12 w Szczecinku.
Swoj¹ pracê zaczynaliœmy od promowania kultury romskiej
i jej tradycji. Z czasem zaczêliœmy poszerzaæ zakres naszej
dzia³alnoœci. Obecnie realizujemy wiele zadañ i projektów
maj¹cych na celu poprawê ¿ycia Romów w Polsce. A do
zrobienia jest wiele...

wystêpujemy do w³adz i instytucji pañstwowych z postulatami
dotycz¹cymi potrzeb spo³ecznych Romów. Nawi¹zujemy

Pracownicy ZRP wraz z asystentami romskimi Ewą i Szcze
panem.
³¹cznoœæ spo³eczno – kulturowo – oœwiatow¹ z podobnymi
organizacjami romskimi i innymi mniejszoœciami narodowy
mi. Staramy siê pomóc naszym rodakom, jak to tylko mo¿
liwe. Organizujemy pomoc prawn¹, socjaln¹, medyczn¹ i
edukacyjn¹.
Na dzieñ dzisiejszy pracujemy nad wieloma projektami.
Jeden z nich dotyczy za³o¿onej 17.01.2006 spó³dzielni so
cjalnej KHETANE, dziêki czemu Romowie maj¹ szansê na
zaanga¿owanie siê w ¿ycie spo³eczne, na podniesienie swojej
wartoœci. Zajmowaæ siê oni bêd¹ wytwarzaniem patelni

Burmistrz Szczecinka Pan Marian Tomasz Goliński (z prawej) i Prezes ZRP Roman Chojnacki przy uroczystym przecięciu wstęgi podczas otwarcia nowej siedziby Związku w
styczniu 2003 r.

Dużym wsparciem była dla Romów pomoc humanitarna orga
nizowanaprzy współpracy ze Związkiem Romów Polskich.

Realizujemy projekty z funduszy unijnych, strukturalnych,
projekty Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administra
cji (EFS, EQUAL, PHARE i wiele innych). Organizujemy
koncerty charytatywne, kampanie anty – dyskryminacyjne,

romskich. Bêdziemy mogli przez to rozpowszechniaæ kul
turê i tradycjê romsk¹. Projekt ten bêdzie realizowany do
koñca 2007 roku. Szerzej o spó³dzielni piszemy w aktual
noœciach
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Kolejnym z nich jest nasza gazeta ROMANO ATMO - pismo
stworzone z myœl¹ o Romach. Szereg tematów w niej poruszanych dotyczy ¿ycia, problemów i kultury Romów. Dziêki tej
publikacji chcemy dotrzeæ do jak najwiêkszej liczby Romów
oraz przybli¿yæ nasz¹ tradycjê i sztukê tym, którzy

o ich ¿yciu, historii. Jesteœmy dumni, ¿e znalaz³y tak szeroki kr¹g odbiorców.
Od 2004r. nasz zwi¹zek prowadzi pomoc dla studentów
romskich. Studenci romscy kszta³c¹cy siê w polskich uczel
niach wy¿szych otrzymuj¹ stypendia, dziêki którym mog¹
kontynuowaæ naukê.
Zwi¹zek Romów Polskich wyda³ równie¿ ksi¹¿kê „Mówimy
po romsku”, której autorem jest Vania de Gila Kochanowski.
Jest to jeden z najznakomitszych przedstawicieli kultury romskiej, doktor Uniwersytetu Paryskiego w dziedzinie lingwistyki, oraz doktor nauk humanistycznych Uni

Sekretarz ZRP - Joanna Chojnacka.
jej nie znaj¹. Pragniemy w ten sposób obaliæ negatywne ste
reotypy kr¹¿¹ce na temat Romów, aby ludzie zrozumieli, ¿e
pomimo naszej odmiennoœci jesteœmy tacy sami.
Wspó³pracujemy z wieloma organizacjami krajowymi i
miêdzynarodowymi, m. in:
- Miêdzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM),
- Fundacja Polsko – Niemieckie Pojednanie,
- jesteœmy cz³onkiem Polskiej Unii Ofiar Nazizmu .

Skarbnik ZRP Żaneta Niedzielin.
wersytetu w Tuluzie w dziedzinie etnosocjologii. Celem
projektu by³o szerzenie wiedzy i historii i kulturze narodu
romskiego, popularyzowanie jêzyka romskiego i umacnianie to¿samoœci narodowej Romów.
Najœwie¿szym wydarzeniem którego byliœmy organizato
rem by³a trwaj¹ca dwa tygodnie wystawa pt. „Zachowaæ
Pamiêæ. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli pol
skich

Księgowa Pani Alina.
W lipcu 2005r. zwi¹zek nawi¹za³ wspó³pracê z Polskim
Radiem Koszalin. Co tydzieñ nagrywane s¹ audycje pt. „RO
MANO D¯IPEN – ROMSKIE ¯YCIE” z udzia³em Romów i wolontariuszy. Tematem jest ¿ycie, problemy i codziennoœæ
spo³ecznoœci romskiej. Audycje nadawane s¹ w ka¿d¹ nie
dzielê o godz. 19.15 w Radiu Koszalin. Anga¿ujemy w ten
sposób Romów w ¿ycie spo³eczne, zapraszamy ich do udzia³u
w nagraniach. Audycje zdoby³y szerok¹ popularnoœæ nie tylko
w Szczecinku, ale i w Polsce. Maja sta³e grono s³uchaczy (
nie tylko wœród Romów), którzy w ka¿d¹ niedzielê nastawiaj¹
odbiorniki na fale Radia Koszalin w oczekiwaniu na program.
Jest to program pionierski, dotychczas w ¿adnej stacji nie
by³y nagrywane audycje z udzia³em Romów, opowiadaj¹ce
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Redaktorzy ROMANO ATMO Ania i Damian.
na rzecz III Rzeszy 1939 – 1945”. We wspó³pracy z Fun
dacj¹ Polsko - Niemieckie Pojednanie przygotowaliœmy eks
pozycjê fotografii i pami¹tek z II wojny œwiatowej. Wystawa
ta znalaz³a szeroki oddŸwiêk w spo³eczeñstwie. Relacja z wystawy w nastêpnym numerze ROMANO ATMO.



Artur - prawnik ZRP.

Magda - asystentka i radiowiec.

Mamy swoj¹ stronê internetow¹ na której zamieszczamy nasze aktualne dzia³ania, informacje. Znajduje siê tam
równie¿ forum, na które serdecznie zapraszamy. Mo¿ecie
siê tam wypowiedzieæ na ró¿ne ciekawe tematy. Adres strony to www.romowie.org.

jawne pe romendyr, i kaj gadŸie pe menca te ginen, kaj te
dykhen kaj dŸinas sa³e sy men prawy dre Polska i dre jawir thema.
Dre jamaro Zwi¹zko Romano kiere³ buty prawniko sa³o
za³e³ pe problemenca sa³e sy Romen dre Polska. Kiere³
tesz ke jame buty pielêgniarka œrodowiskowo saji za³e³ pe
phare naswa³e Romenca. Piradziam œwietlica integracyjno
æiaworenge, jawen doj i romane i gadzitkane æiawore. Sare
æiawore sa³e piren pe œwietlica romani doresen wyprawki
kie szko³a. Lidzias Romane Audycji Radiowa jekwar dre kurko dre Polsko Radio Koszalin. Realizynas but projekty sa³e
den szansa romenge dre newe cyry sa³e sy kana.
Roman Chojnacki
Romanes Osiu

Przysz³oœæ Zwi¹zku Romów Polskich wi¹¿e siê przede
wszystkim z realizacj¹ programów unijnych oraz rz¹dowych
na rzecz spo³ecznoœci romskiej. Zrobimy co tylko bêdzie
mo¿liwe, aby poprawiæ sytuacjê ¿yciow¹ naszych rodaków.
¯yczymy przy tym sobie i Pañstwu powodzenia.
Zwi¹zko Romano dre Szczecinko zatsiudziem
kaj te pomogine³ Romenge dre da phare cyry sa³e

Romowie
Romowie to wêdruj¹cy od stuleci lud obecnie zamieszku
j¹cy Europê, zachodni¹ Azjê, Afrykê, Amerykê i Australiê.
Praojczyzn¹ Romów jest Rad¿astan w pó³nocno-zachodnich
Indiach, sk¹d wywêdrowali w œredniowieczu przez Persjê do
Armenii i Azji Mniejszej. Stamt¹d czêœæ wyruszy³a przez

Wóz taborowy polskich Romów
Ba³kany (XIII-XIV w.) do Europy Œrodkowej (XV w.), pozostali
przez Syriê, Afrykê Pó³nocn¹ dotarli na Pó³wysep Iberyjski
i dalej do Europy Zachodniej. W 1417 grupa Romów poja



wi³a siê nad £ab¹ w Niemczech, póŸniej w Miœni i Saksonii,
a w 1422 we w³oskiej Bolonii. W 1427 Romowie dotarli do Pary¿a.
Pierwszy dokument, poœwiadczaj¹cy obecnoœæ Romów
w Polsce datowany jest na rok 1401 i pochodzi z Krako
wa. Od XVI wieku, do Polski zaczêli przybywaæ z Niemiec
Romowie nazwani póŸniej Polska Roma. Romowie Karpaccy to potomkowie grup wêdruj¹cych wzd³u¿ ³uku Karpat lub
przybywaj¹cych do Polski od strony Niziny Wêgierskiej. W
II po³owie XIX w., z terenów Siedmiogrodu i Wo³oszczyzny
rozpoczê³a siê migracja Ke³deraszy (Kelderari - kotlarze) i
Lowarów (Lovari - handlarze koñmi).
Obecnie w Polsce mieszka oko³o 20 tysiêcy Romów rozpro
szonych po ca³ym kraju. Najliczniejsi s¹ Romowie Nizinni (Polska Roma). Druga co do wielkoœci grupa to Romowie Górscy (Bergitka Roma). Mniej liczni s¹ Ke³derasze i Lowarzy.
Wœród mniejszoœci etnicznych w Polsce to w³aœnie Romowie
charakteryzuj¹ siê najwiêksz¹ odrêbnoœci¹ pod wzglêdem
jêzyka, obyczajów, norm i wartoœci grupowych. Tworz¹ silnie zwi¹zan¹ ze sob¹, zhierarchizowan¹ i tradycyjn¹ spo³ecz
noœæ, pos³uguj¹c¹ siê w³asnymi, rozbudowanymi zespo³ami
norm spo³ecznych i obyczajów.
Jako mniejszoœæ zamieszkuj¹ca we wszystkich krajach
œwiata, jako naród bez terytorium - Romowie nadal nara¿eni
s¹ na ci¹g³e przeœladowania, naciski asymilacyjne, wynarodo
wienie, traktowanie w kategoriach marginesu spo³ecznego.
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Zjawisko to gwa³townie nasili³o siê w ostatnich kilku latach w
by³ych krajach socjalistycznych. Rozpad dotychczasowego
systemu spowodowa³ pojawienie siê zjawisk anarchizuj¹cych
¿ycie spo³eczne, do g³osu dochodz¹ ugrupowania skrajnie
nacjonalistyczne i nietolerancyjne. Efektem tych zjawisk s¹
liczne œmiertelne ofiary pogromów w Rumunii, na Wêgrzech
i w by³ej Czechos³owacji. W Polsce równie¿ dochodzi do na
padów na domy i rodziny romskie.

Roma³e syr sare dŸinas jamary daj Pchów isy dre
India, doryk jawiem.
Jame Roma samys dŸide doj syr bare raja. Sys men
szukar khera, semys barwa³e i na kerasys buæia chyrja. Sys men
s³ugi, bo jamare rodos dre India isys bary pozycja.
Jame Roma sam Indiatyr i jamaro regiono isy Radzastan,
so znaczyne³ Rajengry Pchów. Jamary kasta Radxputy i Kszatiri – dŸia kharasys pe dre India.

Tak żyli nasi dziadkowie - biednie, ale radośnie.
W ostatnich latach ogniwem ³¹cz¹cym œwiadomoœæ
Romów jest pamiêæ Holocaustu. Kiedy w czasie przeœla
dowañ nazistowskich wyginê³y ca³e tabory, ca³e rody, osady, nie mia³ kto po wojnie publicznie cygañskich krzywd
wyartyku³owaæ. Wraz ze wzrostem œwiadomoœci w³asnej
historii, wspólnego losu, to¿samoœci, zwrócono uwagê na
ten szczególny wycinek dziejów narodu romskiego, który
sta³ siê fragmentem wiêkszej tragedii - tragedii Holocaustu,
dot¹d rozpamiêtywanego g³ównie lub jedynie jako tragedii,
która dotknê³a ¯ydów.

Indie - praojczyzna Romów.
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Syr sys baro maryben dre 1192 bersz pe India napene
Muzu³many i India przekhe³dzia maryben, a jame – RadŸ
puty i Kszatiri – na kamasys te jawe³ te³ ³engro panowanio
i wygejem Indiatyr.
Sem kana rostsiurdyne pe ce³o sweto 85 miliony Roma, sostyr pchasz przykere³ pe kaj sy romenca. Dre Polska semys 45
bara, sostyr pchasz wyemigryndzia kie jawir thema i sem kana
dre Polska 20 bara Roma.
Sytuacja Romengry dre Polska isy but phary, da³eske Roma
wytraden pa³ fedyr maro.
Roman Chojancki
Romanes Osiu

Jeden z pałaców Radżputów.



Z kraju

wie maj¹ szansê na zaanga¿owanie siê w ¿ycie spo³eczne,
na podniesienie swojej wartoœci. Praca Romów z Polakami
pozwoli na wzajemne, bli¿sze poznanie siê obu narodowoœci.

Bêd¹ miejsca pracy...

17.01.2006r. w Szczecinku powo³ana zosta³a spó³dziel
nia socjalna „KHETANE”. Za³o¿ona zosta³a przez Romów.
G³ównym celem dzia³alnoœci spó³dzielni jest produkcja s³yn¹
cych ze swej trwa³oœci patelni romskich, a co za tym idzie
– propagowanie i rozpowszechnianie kultury romskiej.
Przy produkcji zatrudnionych bêdzie 10 osób, szeœcioro

Dziêki temu byæ mo¿e znikn¹ w Szczecinku bariery i uprze
dzenia w stosunku do Romów?

8 kwiecieñ - Œwiatowy Dzieñ Romów

Romów i czworo Polaków. S¹ to osoby, które przez d³ugi
czas pozostawa³y bezrobotne. Dziêki spó³dzielni maj¹ szansê
na powrót na rynek pracy i aktywizacjê zawodow¹. Osoby
te od stycznia do marca uczestniczy³y w specjalnych szkole
niach (prowadzonych przez trenerów z FISE ), maj¹cych na
celu przygotowanie ich do pracy w spó³dzielni. Szkolenia te
odbywa³y siê raz w miesi¹cu po piêæ dni.
Rozpoczêcie prac spó³dzielni planowane jest na miesi¹c
czerwiec – lipiec.
Wyprodukowane patelnie oznaczone bêd¹ specjalnym
logo spó³dzielni., a dystrybucja skierowana bêdzie na rynek
krajowy i zagraniczny.
Obok produkcji jednym z g³ównych za³o¿eñ jakie stawia so

Obchody tegorocznego Œwiatowego Dnia Romów odbywa
³y siê w Legnicy. Honorowy patronat nad imprez¹ obj¹³ Wi
cepremier, Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji
Ludwik Dorn i Stanis³aw Stankiewicz – Prezydent Internatio
nal Romani Union. Uroczyste spotkanie w Akademii Rycerskiej prowadzi³ Prezydent Tadeusz Krzakowski, a wziêli w
nim udzia³, miêdzy innymi: Prezydent Miêdzynarodowej Unii
Romskiej Stanis³aw Stankiewicz, przedstawiciel MSWiA
Andrzej Grzyma³a - Kaz³owski, Wicewojewoda Dolnoœl¹ski
Roman Kulczycki, Pose³ do Miêdzynarodowego Parlamen
tu Romskiego w Wiedniu Karol „Parno” Gierliñski, Prezes Zwi¹zku Romów Polskich Roman Chojnacki, Prezes
Stowarzyszenia Romów w Legnicy Teresa Skrabska oraz
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Czes³aw Kozak. To œwiêto
po³¹czone by³o z inauguracj¹ III roku realizacji w Polsce Programu na Rzecz Spo³ecznoœci Romskiej. Szersza relacja z
obchodów tego œwiêta w reporta¿u.

„Zachowaæ pamiêæ”

bie spó³dzielnia, jest integracja spo³eczna oraz budowanie
wiêzi miêdzyludzkich. Spó³dzielnia bêdzie równie¿ prowadziæ
dzia³alnoœæ spo³eczn¹, sportowo – turystyczn¹ i oœwiatowo
– kulturaln¹ na rzecz jej cz³onków, oraz œrodowiska lokalnego.
Dziêki powstaniu spó³dzielni o nazwie „KHETANE” Romo



W dniach od 10 do 21 maja odbywa³a siê w Szczecinku wystawa pt: „Zachowaæ pamiêæ. Praca przymusowa i
niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy 1939
- 1945”. Zorganizowana zosta³a przez Zwi¹zek Romów
Polskich i Fundacjê „Polsko – Niemieckie Pojednanie”.
Wystawa ta powsta³a przy wsparciu Niemieckiego Instytutu Historycznego i wspó³pracy z Berliñskimi Warsztatami Historycznymi i Instytutem Pamiêci Narodowej. Honorowy patronat obj¹³ Prezydent Romani Union Stanis³aw
Stankiewicz.
Na wystawie mo¿na by³o obejrzeæ pami¹tki, fotografie i dokumenty z czasów II wojny œwiatowej, które bardzo
dok³adnie obrazowa³y tragizm tamtych czasów. Wystawa
ta nie by³a przypomnieniem niesprawiedliwoœci, ale przypo
mnieniem ponurej prawdy o zbrodni dokonanej na ¯ydach,
Romach, Polakach i przedstawicielach innych narodowoœci
przez hitlerowskich nazistów. Nie mo¿emy zapomnieæ o
krzywdzie wyrz¹dzonej naszym rodakom. Pamiêæ o nich
jest naszym wspólnym obowi¹zkiem.
Relacja z wystawy w nastêpnym numerze ROMANO
ATMO.
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Ze œwiata
Dwóch Romów zosta³o zastrzelonych
w Rosji

Policja w Rosji bada sprawê morderstwa 2 Romów - braci
w wieku 26 i 27 lat zastrzelonych w Kuznetsovka na pó³nocy
kraju przez 23-latka z broni myœliwskiej. Policja twierdzi, ¿e nie
mia³o to ¿adnego zwi¹zku z narodowoœci¹. Napastnik, który zastrzeli³ 2 Romów ze strzelby myœliwskiej, zosta³ aresztowany.
Rzecznik MSW powiedzia³, ¿e napastnikowi postawiono zarzut
zabójstwa, ale nie zabójstwa z powodów rasowych. Podejrzany, który prawdopodobnie by³ pijany, zna³ ofiary.
Jest to kolejny przypadek w nied³ugim czasie napaœci raso
wych w Rosji.
W zesz³ym tygodniu grupa mê¿czyzn zaatakowa³a obóz
Romów na po³udniu regionu Wo³dograd i pobi³a na œmieræ
kobietê i mê¿czyznê oraz powa¿nie zrani³a 14-letni¹ dziewczyn
kê i 80-letniego starca. Zatrzymano 9 podejrzanych. W³adze
poinformowa³y wczeœniej o postawieniu 3 mê¿czyznom zabój
stwa ze wzglêdów rasowych, ale rzecznik stwierdzi³, i¿ policja
do tej pory nie znalaz³a dowodów na potwierdzenie tej tezy.
Iloœæ ataków rasistowskich w Rosji w ostatnim czasie bardzo
wzros³a. Romowie s¹ celem ataków ultranacjonalistów.
We wrzeœniu zatrzymano osoby nawo³uj¹ce do ataków na
Romów. Zatrzymano ich wkrótce po zamordowaniu Roma w
Pskowie. Ruch ten nazywaj¹cy siebie Woln¹ Rosj¹ wezwa³ w³a
dze Pskowa do wydania im listy Romów mieszkaj¹cych w mie
œcie wraz z adresami. Oskar¿yli Romów o handel narkotykami,
porównali do paj¹ków i wezwali do oczyszczenia Rosji.
Rosja doœwiadcza w ostatnich latach wzrostu ksenofobii
i rasizmu w³¹cznie z setkami ataków na ciemnoskórych emi
grantów z centralnej Azji, z Kaukazu i przybyszy z Afryki, Azji
i Ameryki £aciñskiej. W tym miesi¹cu w Petersburgu stu
dent z Senegalu zosta³ zastrzelony przez nieznanego na
pastnika z broni ozdobionej swastyk¹.. 9-letnia dziewczynka- - córka Rosjanki i Afrykañczyka - zosta³a hospitalizowana po pchniêciu no¿em w pobli¿u swojego domu w marcu. W lutym mê¿czyzna z Mali zosta³ zadŸgany. W grudniu 8-letnia dziewczynka zginê³a w trakcie ataku na jej dom
w Nowosybirsku. W maju dwóch mongolskich studentów
zosta³o hospitalizowanych po tym jak zostali zaatakowani
przez grupê mê¿czyzn w Petersburgu.
Krytycy oskar¿yli wczoraj Kreml - w³adze rosyjskie nie mog¹
lub nie chc¹ walczyæ z rasizmem i ksenofobia. Próbuj¹ wyci
szyæ wszystko a to z³a taktyka -powiedzia³ libera³ Grigory Jaw
liñski dziennikarzom. Krytycy Kremla twierdz¹, ¿e rz¹d robi
bardzo ma³o w sprawie zapobiegania atakom rasistowskim
i ¿e zamierza wykorzystaæ rozprzestrzenianie siê ataków
rasistowskich w najbli¿szych wyborach.
Oskar¿ono policjê o kwalifikowanie wielu przestêpstw jako
wybryków chuligañskich, a nie przestêpstw na tle rasowym
o wiêkszym zagro¿eniu kar¹. W tamtym roku partia politycz
na zosta³a wykluczona z wyborów lokalnych w Moskwie po
kampanii, w której g³oszono potrzebê oczyszczenia miasta
z ciemnoskórych emigrantów.
Patriarcha koœcio³a prawos³awnego Aleksy II powiedzia³
w poniedzia³ek, i¿ ataki na etnicznych Rosjan, nawet robot
ników koœcielnych, nie s¹ odpowiednio nag³aœniane przez
media, czego przyk³adem jest pobicie w ostatnim czasie
studenta seminarium.

S¹d w Strasburgu po raz pierwszy zajmie
siê spraw¹ torturowania macedoñ-skiego
Roma.

Na pocz¹tku maja Europejski S¹d Praw Cz³owieka przyj¹³
pozew Pejrusana Jasara przeciwko Macedonii.
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16 kwietnia 1998 r. Pejrusan Jasar, Rom ze Stip (Mace
donia), przebywa³ w lokalnym barze, w którym dosz³o do strze
laniny. Œwiadków zdarzenia zatrzyma³a wezwana na miejsce
Policja. Pan Jasar utrzymuje, i¿ policjanci wykrêcili mu rêce do
ty³u i umieœcili w radiowozie. W trakcie zatrzymania w aresz
cie by³ kopany w g³owê, bity piêœciami i pa³k¹ przez jednego
z policjantów. Protoko³y obdukcji lekarskiej dokonanej natych
miast po opuszczeniu aresztu przez Jasara pokazuj¹, ¿e mia³
on kilkanaœcie ran na g³owie, rêkach i plecach.
W maju 1998 Pan Jasar reprezentowany przez lokalnego
adwokata Jordana Madzunarova wraz z Europejskim Cen
trum Praw Romów (ERRC) z³o¿y³ wniosek do prokuratury o
œciganie nieustalonego oficera policji. Podczas oœmioletnie
go œledztwa nie podjêto ¿adnych kroków, nie prowadzono
œledztwa. Pan Jasar wniós³ tak¿e pozew cywilny przeciwko
Macedonii, lecz zosta³ on oddalony w paŸdzierniku 1999.
1 lutego 2001 roku, po wyczerpaniu ca³ej drogi postêpo
wania w Macedonii, ERRC i adwokat Jasara z³o¿yli w imieniu
poszkodowanego skargê do Europejskiego S¹du Praw Cz³o
wieka. Wed³ug adwokatów Jasara dosz³o do z³amania art.3
Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka, poprzez nieludzkie
tortury oraz poni¿aj¹ce traktowanie poszkodowanego przez
Policjê. Ponadto podniesiono fakt, i¿ prokuratura zawiod³a
w przeprowadzeniu œledztwa w celu wykrycia odpowiedzial
nego policjanta i ukarania go za pope³niony czyn i tym samym sama z³ama³a art.3 Konwencji. Wskazano tak¿e ¿e
zablokowanie macedoñskiemu Romowi dostêpu do efektywnych œrodków obrony jest z³amaniem art.13 Konwencji
o Ochronie Praw Cz³owieka.
Warto zaznaczyæ ¿e Europejski S¹d Praw Cz³owieka w
Strasburgu po raz pierwszy w historii rozpatruje sprawê
dotycz¹c¹ Roma.
W odpowiedzi na pozew Roma rz¹d macedoñski stwier
dzi³, ¿e nie wyczerpa³ on ca³ej drogi prawnej w kraju w zwi¹zku
ze swoim traktowaniem. Rz¹d wniós³ tym samym o oddale
nie skargi. Z punktu widzenia rz¹du Pan Jasar powinien by³
z³o¿yæ skargê oficerowi na posterunku policji lub do odpowied
niego departamentu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych
by mo¿na by³o przeprowadziæ postêpowanie dyscyplinarne
wobec winnego funkcjonariusza. Rz¹d wspomnia³ tak¿e, ¿e
Pan Jasar nie wniós³ sprawy do S¹du Najwy¿szego oraz nie
zwróci³ siê do Rzecznika Praw Obywatelskich.
W odpowiedzi na wniosek Rz¹du Macedonii o oddalenie
skargi Europejski S¹d Praw Cz³owieka uzna³, i¿ z jego punktu
widzenia Pejrusan Jasar wyczerpa³ ca³¹ drogê instancyjn¹
w Macedonii, wyjaœniaj¹c: "... oznacza to w szczególnoœci
, i¿ s¹d musi braæ pod uwagê rzeczywiste mo¿liwoœci, a nie
tylko formalne istniej¹ce w systemie prawnym poszkodo
wanej osoby, jak równie¿ generalny stan w jakim on dzia³a,
podobnie jak osobiste mo¿liwoœci wnosz¹cego skargê. Musi
zatem badaæ, we wszystkich aspektach sprawy, czy powód
zrobi³ wszystko co móg³ zrobiæ by wyczerpaæ ca³¹ drogê
krajow¹".
Europejski S¹d Praw Cz³owieka przyj¹³ argumentacjê
macedoñskiego Roma i stwierdzi³ ¿e mo¿liwoœæ inicjacji po
stêpowania dyscyplinarnego lub œledztwa wewnêtrznego w
sprawie nieludzkiego traktowania generalnie mia³ zabloko
wan¹. Z punktu widzenia S¹du Jasar nie móg³ wnieœæ spra
wy administracyjnej przed S¹d Najwy¿szy, poniewa¿ jest to
mo¿liwe w Macedonii tylko w przypadku gdy ofiara nie ma innej mo¿liwoœci prawnej. S¹d w Strasburgu stwierdzi³ tak¿e
¿e Rzecznik Praw Obywatelskich tak¿e nie mo¿e byæ uznany
za efektywne rozwi¹zanie, poniewa¿ nie mo¿e wydawaæ ¿adnych wi¹¿¹cych decyzji a jedynie mo¿e formu³owaæ pewne
zalecenia. Z punktu widzenia S¹du poprzez z³o¿enie zawiado
mienia o pope³nieniu przestêpstwa i wkroczeniu na drogê cywiln¹ w celu uzyskania odszkodowania za obra¿enia Pan Jasar "zwróci³ uwagê na brutalnoœæ policji przedstawicieli w³adz



stawiaj¹c przed nimi obowi¹zek przeprowadzenia œledztwa
i wykorzystania procedur s¹dowych w celu ustalenia faktów, odnalezienia winnych i wyp³acenia odszkodowania.
Uznano to za wyczerpuj¹ce wymagania okreœlone w Konwencji zw³aszcza w art.3 i nie bêdzie wymagane dope³nienie
¿adnych innych procedur". S¹d w Strasburgu potwierdzi³
tak¿e opiniê ERRC w sprawie naruszenia art.13 Konwencji
o Ochronie Praw Cz³owieka.

Morderstwo w Belgii

12 kwietnia w pobli¿u dworca kolejowego w Brukseli od cio
sów no¿em zgin¹³ 17 – letni Joe Van Holsbeeck. Napastnicy
ukradli mu odtwarzacz plików MP3. Dziêki nagraniom kamer
na dworcu i w brukselskim metrze zostali szybko zidentyfi
kowani. Okazali siê nimi dwaj polscy obywatele mieszkaj¹cy
w Belgii. Jednego po paru dniach zatrzymano. Jak w wynika³o z
zeznañ zatrzymanego, drugi zbieg³ do Polski. W toku przeprowa
dzonego œledztwa okaza³o siê, ¿e napastnicy byli braæmi pochodzenia romskiego. Starszy z nich, Adam O. zosta³ zatrzymany
w czwartek w Suwa³kach. Ukrywa³ siê w willi zamo¿nej rodziny romskiej. Nastolatkowi pomaga³o ukrywaæ siê kilkanaœcie
osób, g³ównie krewni.
Zabójstwo to wstrz¹snê³o nie tylko Belgi¹, ale ca³ym œwiatem.
Polscy Romowie z³o¿yli kondolencje rodzinie ofiary. Zdarzenie
odbi³o siê niekorzystnie na spo³ecznoœci romskiej w Polsce.
Komentarze ze strony Polaków pojawiaj¹ce siê mediach
napiêtnowa³y Romów. Belgijskie media apeluj¹, aby nie oskar
¿aæ wszystkich Polaków. „Nie mówimy ani o Marokañczykach,
ani o Polakach, mówimy o przestêpcach” – powiedzia³ Patrick
Dewael z dziennika „ La Libre Belgique”
Z ca³¹ pewnoœci¹ ma racjê, jednak realia s¹ zupe³nie inne.
Mamy nadziejê, ¿e nie wp³ynie to na nasze kontakty z Belgami
i na stosunek Belgów do mieszkaj¹cych tam Romów i Pola
ków.

Wed³ug Dickinsona najwa¿niejsz¹ rzecz¹ dla fotografika jest
robienie fotografii prosto z serca. Dla zwiedzaj¹cych wystawa
jest dobr¹ szans¹ na dowiedzenie siê wiêcej na temat ¿ycia
i kultury Romów na œwiecie.
Wystawa zyska³a rozg³os w mediach po tym jak informacja
o jej organizacji zosta³y wys³ane do kilkunastu stacji radiowych,
gazet i 2 krajowych telewizji – Telewizji Macedoñskiej i Sitel.

Wybory Miss Roma 2006 – „Piêkny go³¹b”

30 czerwca 2006 r. odbêdzie siê w Skopje stolicy Macedonii
fina³ wyborów Miss Roma 2006. Konkurs organizowany jest przez

Romska kultura i ¿ycie poprzez fotografie

Narodowe Centrum Romów w Kumanowie w dniu
14.04.2006 r. zorganizowa³o wystawê fotografii na temat
¿ycia i kultury Romów w Europie. Zosta³y zaprezentowane
prace Nigela Dickinsona, brytyjskiego fotografika oraz prace
lokalnych artystów jak Mustafa Mustafa-Muci, Irflan Martez
a tak¿e zdjêcia z archiwów NCR.
Wystawê otworzono w Centrum Kultury – Koco Racin
w Skopje (stolica Macedonii), a fani fotografiki mogli ogl¹daæ j¹
jeszcze przez tydzieñ.
Dziêki tej wystawie, finansowanej przez szwajcarski program
kulturalny Pro Helvetia, Narodowe Centrum Romów mo¿e
nadal kontynuowaæ pracê na rzecz kulturalnej i spo³ecznej
integracji Romów.
Wystawê otworzy³ sekretarz stanu z Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo³ecznej Samko Ibraimowski, który powiedzia³, i¿
pokazuj¹c pozytywne momenty i przyk³ady mo¿na prze³amaæ stereotypy o Romach.
Obecni byli pod wra¿eniem jakoœci i wyrazu zdjêæ Romów ¿yj¹cych
w wielu krajach Europy, zw³aszcza dlatego, i¿ pokazuj¹ one codzienne ¿ycie. Dickinson pierwszy raz prezentuje swoje prace w Macedonii. W czasie otwarcia wyrazi³ swoje uznanie dla pracy z Romami
i powiedzia³, ¿e poprzez swoje prace chce uœwiadomiæ publicznoœci
prawdê na temat romskiej kultury i ¿ycia w Europie oraz wnieœæ swój
wk³ad w rozwi¹zanie problemów spo³ecznoœci romskiej.
Nigel Dickinson jest brytyjskim fotografikiem mieszkaj¹cym
w Pary¿u, ale pracuj¹cym i podró¿uj¹cym po ca³ym œwiecie.
Jego prace przedstawiaj¹ relacje ludzi z otoczeniem. Przez
12 lat dokumentowa³ ¿ycie Romów. Otrzyma³ kilkanaœcie
nagród, a w 2003 r. opublikowa³ swoja ksi¹¿kê pt.: „Sara.
Le pelerinages des” na temat œladów religijnych Romów we
Francji. Jego ksi¹¿ka zosta³a opublikowana i rozpowszechniona
w œwiecie.
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telewizje BTV National - romsk¹ stacjê telewizyjn¹ nadaj¹c¹ ze Skopje. Telewizja BTV National nadaje tak¿e swoje programy przez
satelitê jako BTV SAT.

Konferencja MRG: Unia Europejska i
Romowie - Budapeszt 6-7 czerwca 2006

Miêdzynarodowa Organizacja Praw Mniejszoœci organizuje
konferencjê pt. "Unia Europejska i Romowie", która odbêdzie siê
w Budapeszcie na Wêgrzech w dniach 6-7 czerwca 2006r.
Celem konferencji jest zgromadzenie polityków, s³u¿by cywilnej i
ekspertów z romskich NGO i organizacji miêdzynarodowych.
Po pierwsze zostanie zbadane podobieñstwo prawa UE i prawa Romów celem zidentyfikowania istniej¹cych luk w prawie UE
i ich wype³nienia poprzez legalne dzia³ania, które s¹ potrzebne,
adekwatne i zbiorczo adresowane do spo³ecznoœci romskich w
Europie.
Po drugie analiza istniej¹cej polityki wobec Romów na pozio
mie europejskim, której celem jest stworzenie rekomendacji dla
ci¹g³oœci i równowagi pomiêdzy ró¿nymi inicjatywami dotycz¹cymi
Romów bezpoœrednio lub poœrednio. Na koniec zapewniona zostanie ogólna i krytyczna analiza istniej¹cych sposobów monitorowania i oceny polityki i programów skierowanych do Romów,
jak równie¿ rekomendacje w celu rozwoju mechanizmów oceny
i monitorowania.
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„Gelem gelem” – Szliœmy, szliœmy
d³ugimi drogami...
Œwiatowy Dzieñ Romów 2006 w Legnicy
Tegoroczny Œwiatowy dzieñ Romów odby³ siê 8 kwietnia
w Legnicy. Honorowy patronat nad imprez¹ obj¹³ Wicepre
mier, Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji Ludwik
Dorn i Stanis³aw Stankiewicz – Prezydent International Ro
mani Union. Uroczyste spotkanie w Akademii Rycerskiej prowadzi³ Prezydent Tadeusz Krzakowski, a wziêli w nim udzia³,
miêdzy innymi: Prezydent Miêdzynarodowej Unii Romskiej
Stanis³aw Stankiewicz, przedstawiciel MSWiA Andrzej
Grzyma³a - Kaz³owski, Wicewojewoda Dolnoœl¹ski Roman
Kulczycki, Pose³ do Miêdzynarodowego Parlamentu Rom
skiego w Wiedniu Karol „Parno” Gierliñski, Prezes Zwi¹zku
Romów Polskich Roman Chojnacki, Prezes Stowarzyszenia
Romów w Legnicy Teresa Skrabska oraz Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Czes³aw Kozak.
To œwiêto po³¹czone by³o z inauguracj¹ III roku realizacji w
Polsce Programu na Rzecz Spo³ecznoœci Romskiej.
W swych wyst¹pieniach Tadeusz Krzakowski ukaza³ obli
cze Legnicy, jako miasta wspó³¿yj¹cych ze sob¹ zgodnie od
dziesiêcioleci wielu mniejszoœci narodowych i etnicznych, zaœ
Stanis³aw Stankiewicz zwróci³ uwagê na coraz bardziej ¿yw¹
nadziejê na poprawê losu Romów w Polsce oraz ich asymilacjê
w zjednoczonej Europie. Ludwik Dorn w odczytanym liœcie do
uczestników spotkania podkreœla³ wielkie znaczenie edukacji
m³odego pokolenia romskiego w poprawie jakoœci ¿ycia ca³ej
spo³ecznoœci. Mówi³ o tym równie¿ Wicewojewoda Kulczycki,
wi¹¿¹c edukacjê z przysz³ym, oczekiwanym udzia³em romskich
reprezentantów w strukturach w³adz samorz¹dowych i pañ
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stwowych, w mediach, gospodarce, policji i kulturze.
Na zakoñczenie spotkania w Akademii Rycerskiej porywaj¹
cy wystêp da³ s³ynny Teatr Muzyczny „Terno” z Gorzowa Wiel
kopolskiego, za³o¿ony i prowadzony od 50 lat przez Edwarda Dêbickiego. Wydarzeniom tym towarzyszy³y wystawy:
fotograficzna - „Legniccy Romowie” oraz plastycznych prac
dzieciêcych o tematyce cygañskiej.

Europejczycy musza dowiedzieæ siê wiêcej
o Romach

Oœwiadczenie Thomasa Hammarberga, Komisarza Rady
Europy ds. Praw Cz³owieka z okazji obchodów Miêdzynarodo
wego Dnia Romów - 8 kwietnia 2006
Przy okazji Miêdzynarodowego Dnia Romów powinniœmy
pamiêtaæ d³ug¹ historiê dyskryminacji i przeœladowañ Ro
mów ³¹cznie z Holokaustem. Przez lata Romowie cierpieli ignorancjê i wrogoœæ wiêkszoœci. W dzisiejszej Europie
nadal du¿a iloœæ romskich kobiet, dzieci i mê¿czyzn doznaje
dyskryminacji w ¿yciu codziennym. S¹ oni ukryci przed opinia
publiczn¹ z powodu bezrobocia oraz izolacji Romów w ich
miejscach zamieszkania oraz specjalnych szko³ach.
Miêdzynarodowi i europejscy bojownicy o prawa cz³owie
ka zabiegaj¹ o równoœæ wobec prawa i zakaz dyskryminacji ze wzglêdów etnicznych. Nie ma miejsca na rasizm w
demokratycznym spo³eczeñstwie. Rz¹dy maj¹ obowi¹zek
zapewnienia równych szans wszystkim. Poprawa dostêpu
do mieszkañ, edukacji, zatrudnienia i opieki zdrowotnej to
kluczowe sprawy dla Romów.
Narodowe plany dzia³añ s¹ jednym ze œrodków dzia³aj¹cych
w tej materii i jestem œwiadom
tego, ¿e zosta³y one utworzone
w zwi¹zku z programem Dekada
Romów 2005-2015. Bêdê popie
ra³ implementacjê tych strategii w
trakcie moich wizyt pañstwowych.
Ponadto rosn¹ca liczba pañstw,
ustanowienie specjalnych cia³ w
rodzaju specjalnego Rzecznika
i trybuna³ów anty dyskryminacyj
nych u³atwi³o Romom dostêp do
wymiaru sprawiedliwoœci.
Instytucje i cia³a monitoruj¹ce
Rady Europy popieraj¹ pe³ne korzy
stanie z praw cz³owieka przez Romów. Jest to priorytet Komisarza
ds. Praw Cz³owieka i bêdê kontynuowa³ te dzia³ania w trakcie
wykonywania mojego mandatu.
Wa¿na bêdzie wspó³praca z Europejskim Forum Romów i inny
mi cia³ami reprezentuj¹cymi Romów.
Powinniœmy tak¿e rozszerzyæ
wœród Europejczyków wiedzê na
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temat Romów, ich historii i podobieñstw. Romowie powinni
byæ widoczni we wszystkich aspektach ¿ycia. Lokalne w³adze
powinny prowadziæ dzia³ania na rzecz integracji. W wielu eu
ropejskich spo³ecznoœciach polityka ta przynios³a obiecuj¹ce
rezultaty. To poprzez wspóln¹ pracê, zamieszkiwanie i naukê
zwyciê¿ymy z nasza ignorancj¹ i niesprawiedliwoœci¹.
Realizacja programu w³¹czenia Romów do spo³eczeñstwa
przekszta³ci dzisiejsz¹ demokracjê i rz¹dy prawa. To jedyny
sposób doprowadzenia do równoœci w spo³eczeñstwie, gdzie
wszyscy maja prawo uczestnictwa i prawo do tego, by byæ
wys³uchanym.

A co o Dniu Romów mówi Prezydent
International Romani Union Stanis³aw
Stankiewicz?

- W jakich okolicznoœciach i przez kogo dzieñ 8 kwietnia
zosta³ ustanowiony Miêdzynarodowym Dniem Romów?
- Jest to co prawda odleg³y czas, ale by³o to w 1971r.
pod Londynem. Wtedy zebra³ siê po raz pierwszy Kongres
Romów. Byli tam nie tylko Romowie, ale i sympatycy Romów, m. in. Yul Brynner oraz wiele innych osobistoœci,
które zainteresowane

W środku Prezes ZRP Roman Chojnacki i Prezydent Interna
tional Romani Union Stanisław Stankiewicz.
by³y losami Romów. I ten kongres rzeczywiœcie podj¹³ wiele
decyzji, bardzo wa¿nych, które do dziœ skutkuj¹. Generalnie
mottem tego kongresu by³o zapytanie o miejsce i sytuacjê Romów w Europie. Podjêta zosta³a uchwa³a w myœl której dzieñ
8 kwietnia zosta³ ustanowiony jako Œwiatowy Dzieñ Romów.
Ustalono tam równie¿ barwy flagi, hymn – którego opracowa
nie i aran¿acjê zrobi³ Jarko Jovanoviæ. (...) W Polsce dzieñ ten
obchodzony jest od niedawna, poniewa¿ polscy Romowie nie
wiedzieli o tym. Dziêki Romom i przyjacio³om ta sytuacja siê
rozpowszechnia.
- Dlaczego co roku Dzieñ Romów obchodzony jest w innych
miastach, a nie jak np. Festiwal w Ciechocinku, który ma swoje
sta³e miejsce?
- Festiwal w Ciechocinku jest pewnym zjawiskiem muzycz
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nym, nazwijmy to kulturalnym. (...) Sam festiwal ma inna
rangê i inny cel, a ni¿eli 8 kwietnia, czyli Œwiatowy Dzieñ
Romów.
Œwiatowy Dzieñ Romów ma szerszy wykres i w zwi¹zku
z tym Ciechocinek jest zjawiskiem specyficznym w swoim
rodzaju. Natomiast nie mo¿na go porównywaæ do Œwiato
wego Dnia Romów. I dzieñ Romów nie mo¿e odbywaæ siê
w jednym miejscu, poniewa¿ nie jest to jakaœ akademia,
np.: Barbórki, dlatego te¿ nie zawsze odbywa siê w jednej
sali czy jednym mieœcie. I uwa¿am, ¿e Œwiatowy Dzieñ Romów powinien byæ obchodzony w kilku miejscowoœciach naraz, poniewa¿ porównywane jest to do wêdrownego trybu
¿ycia Romów.
- Co wnios³o do ¿ycia i kultury tradycji Romów ustano
wienie tego dnia?  
- Œwiatowy Dzieñ Romów jest pewnym wzmocnieniem
to¿samoœci Romów, a jednoczeœnie jest to dzieñ integracji samych Romów.
Po drugie Dzieñ Romów jest dniem pewnej demokracji, pewnego wzajemnego poszanowania, zrozumienia,
innoœci. Miasta które organizuj¹ tego typu imprezy pokazuj¹, ¿e s¹ otwarte na „innoœæ”. Daje to Romom poczucie
to¿samoœci, poczucie ich godnoœci , ich akceptacji wœród
innych narodów.
- Czy daje siê zauwa¿yæ, ¿e w tym dniu Romowie bar
dziej jednocz¹ siê ze sob¹?
- No tak, to nie tylko Romowie siê jednocz¹. W ubieg³ym
roku mia³em równie¿ takie zdjêcia, gdzie widaæ ¿e ludzie siê
po prostu bawi¹, zapominaj¹ o swoich troskach. Romowie
s¹ bardzo spontanicznym narodem, Polacy równie¿ w nie
których przypadkach i nale¿y tutaj powiedzieæ, ¿e ten dzieñ
daje mo¿liwoœæ szerszych kontaktów. W ka¿dym kraju s¹
zapraszani inni goœcie, równie¿ Romowie z innych krajów.
Dzieñ Romów jest bardzo wa¿ny dlatego ¿e jest to akcepta
cja narodu romskiego. My mówimy o narodzie romskim, nie
o grupie folklorystycznej ani etnicznej (...)
- Czego Pan ¿yczy Romom z okazji tego œwiêta?
- Có¿ mo¿na ¿yczyæ komuœ, czego ktoœ inny sobie nie ¿yczy?
Bo mo¿na by³oby tak. Ja myœlê, ¿e bêdê ¿yczy³ wszystkim
i nie tylko Romom , ale wszystkim innym ludziom otwartym
którzy maj¹ zrozumienie i akceptacjê dla innych narodowo
œci. Bêdê ¿yczy³ sukcesów osobistych w ¿yciu, w ich pracy
przede wszystkim. Jak to mówi¹ Romowie, najpierw musi
byæ zdrowie i szczêœcie, a wiêc tego te¿ bêdê ¿yczy³.
Dziêkujemy za rozmowê
Anna Samborska
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W k¹ciku historycznym bêd¹ siê znajdowa³y m.in. infor
macje dotycz¹ce to¿samoœci narodu romskiego, jêzyka
romani, ale tak¿e ró¿norodnoœci kulturowej Romów.
Wiêkszoœæ informacji dotycz¹cych tych zagadnieñ,
które bêd¹ siê tu pojawiaæ, jest owocem wieloletnich
badañ Vanii de Gila-Kochanowskiego, który poœwiêci³
swoje ¿ycie na badanie historii narodu romskiego.
Na pocz¹tek jednak garœæ niezbêdnych informacji o
Romach, bez których trudno by by³o pisaæ o historii Ro
mów – czyli nazwy nadawane Romom oraz liczba Romów
na œwiecie.
Rom... Cygan... Sinti..., czyli ró¿ne nazwy nadawane
Romom przez nich samych i przez gaje (nie–Romów).
1. Nazwy nadawane przez nich samych:
ROMANO CHAVO (liczba mnoga Romané Chavé)
Romano Chavo (Chavo „syn”): Ram, bohater epopei indyj
skiej („Ramayana”, uda³ siê na wygnanie ok. tysi¹c lat przed
Chrystusem. Ci z Rad¿putów, którzy po klêsce pod Teraim
(w 1190 r. n.e.) wybrali wygnanie zamiast niewoli, zaczêli
nazywaæ siê Romané Chavé „synowie Rama”.
Romano Chavo (l.mn. Romané Chavé) jest terminem ro
dzajowym dla wszystkich grup cygañskich: Sinti, Manush,
Kalé, Roma i Lé Rom.
W grupie Cyganów balto-s³owiañskich funkcjonuj¹ nastê
puj¹ce pojêcia:
Romano Chavo (r. m.), l. mn. Romané Chavé (r. mêski):
mê¿czyzna cygañski (lp.)
Romani Chay (r. ¿), l. mn. Romane Chaya (r. ¿.), kobieta
cygañska (lp.)
SINTO (l. mn. Sinti)
Sindho “Sindyjczyk” mieszkaniec Sindh (obecny Pakistan),
da³ nazwê Sinto
MANUSH (l.mn. – Manusha)
Manush oznacza „cz³owiek, istota ludzka”. Dla zaakcento
wania swojej ludzkiej godnoœci, cz³onkowie grupy Sinti zaczêli
nazywaæ siê Manush.
KALO (l.mn. Kalé)
Poniewa¿ nazwa Rom wystarczy³a czêsto do wydania
inkwizycji (w Hiszpanii), Roma zaczêli nazywaæ siê Kale w
przeciwieñstwie do jasnow³osych Wizygotów. Kalo jest to
wyraz indoaryjski oznaczaj¹cy „czarny”.
ROM (l.mn.- Roma)
Rom (r. mêski) oznacza “ma³¿onek, a Romni (r. ¿eñski)
„ma³¿onka”. Liczba mnoga Roma (r. mêski) i Romn’a (r.
¿eñski). Ale z etnicznego punktu widzenia wyraz w liczbie
mnogiej Roma stosuje siê do wszystkich Cyganów (mê¿
czyzn i kobiet).
LÉ ROM (l. mnoga)
Lé Rom s¹ z pochodzenia Brahmanami, którzy wyemigro
wali do Rumunii (Mo³dawii i Walacji), gdzie na piêæ wieków zostali poddani niewolnictwu. Wykonywali ró¿ne zawody: Churari (no¿owników), Kelderari (kotlarzy), Lowari (stajennych
lub handlarzy koni), Rudari (rzemieœlników wyrabiaj¹cych w
drewnie), Podkovari (kowali), Ursari (niedŸwiedników), i inne
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nazwy zawodów zakoñczone na –ari. Przyrostek –ari wskazuje na nazwy zawodów wykonywanych przez Lé Rom, zawody wywodz¹ce siê od ró¿nych grup Cyganów vlach i od
specyficznych cygañskich odmian jêzykowych.
2. Nazwy nadawane przez nie-Cyganów:
CYGAN
Pochodzi od greckiego s³owa athinganos „ten, który nie chce
dotykaæ ani byæ dotykany”. Jest wiêc rzecz¹ ca³kowicie b³êdn¹
uwa¿anie Cyganów za „nietykalnych” (pariasów Indii).
Jeszcze nawet do dziœ Cyganie fiñscy witaj¹ siê nie poda
j¹c sobie rêki. Taka postawa wi¹¿e siê z zasadami wy¿szych
kast spo³ecznych Indii i ma na celu zachowanie czystoœci rytualnej.
GITANO
Po przybyciu do Europy druga fala imigrantów cygañskich
wymyœli³a nastêpuj¹c¹ legendê: „Jesteœmy panami egipski
mi, którzy przeœladowali naród izraelski i Bóg skaza³ nas na
wieczn¹ tu³aczkê.” I tak w koñcu Europejczycy nazwali ich
„Egipcjanami”... „Egiptiano” > ”Gitano”.
BOHEM (CZECH)
Pierwsi Cyganie przybyli do Francji z Bohemii (Czechy – kraina), st¹d ich przydomek.
ROMANICHEL
To s³owo jest sfrancuszczonym terminem cygañskim Romani Cel „Naród cygañski”.

Liczba Romów na œwiecie.
Obecnie jest oko³o 85 milionów Romów na œwiecie,
z czego 40 milionów Romané Chavé w Europie, 20 milio
nów w obu Amerykach i 25 milionów Roma - Banjara w Indiach.
Przytoczone powy¿ej liczby wymagaj¹ kilku wyjaœnieñ:
Romowie w Europie.
Owe 40 milionów Cyganów ¿yj¹cych w Europie, to po
tomkowie uczestników obu fali emigracji z Indii (mapki
i tabele synoptyczne emigracji Romów w nastêpnym nu
merze Romano Atmo):
- Kszatrijów syndyjskich (po³owa VIII w. – koniec IX w.);
- Rad¿putów (koniec XII w. – 1. po³owa XIII w.).
Razem dali oni pocz¹tek plemieniu Romané Chavé sta
nawiaj¹cych naród cygañski, Romani Cel.
Z Cesarstwa Bizantyjskiego nastêpuje rozproszenie
na terytorium Europy grup:
- Romané Chavé z Pó³nocy (oko³o po³owy XIV w.);
- Romané Chavé z Po³udnia (na prze³omie XV i XVI w.).
W sposób bardzo schematyczny mo¿na przyj¹æ, i¿
wœród Cyganów europejskich:
- 50% z nich jest zintegrowanych ze spo³eczeñstwem ich
krajów osiedlenia, gdzie niegdzie od stuleci;
- 30% to Cyganie czêœciowo lub ca³kowicie osiedlaj¹cy
siê, z czego niektórzy osadzeni si³¹ w nieludzkich wa
runkach;
- 20% to koczownicy poddani wszelkiego rodzaju zawi³o
œciom administracyjnym.
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1) Wœród Cyganów zasymilowanych wielu przemilcza swoj¹ przynale¿noœæ do grupy narodowoœciowej ze
strachu przed odrzuceniem. Przychodz¹ mi na myœl dwa
œwie¿e przyk³ady:
- prokuratora jugos³owiañskiego, który zosta³ odes³any
na wczeœniejsz¹ emeryturê, gdy¿ ujawni³, ¿e jest Cy
ganem;
- córki pewnego pisarza francuskiego narodowoœci cy
gañskiej, sekretarki w du¿ej spó³ce, któr¹ zwolniono
pod pretekstem, i¿ ujawni³a swoje cygañskie pochodzenie.
Frapuj¹cym bywa ju¿ samo ustalenie przynale¿noœci do kon
kretnej grupy etnicznej. Mo¿na by na przyk³ad zastanawiaæ siê,
czy wszyscy ¯ydzi zasymilowani w spo³eczeñstwie przyznaj¹ siê
do swojego pochodzenia. Dlaczego wiêc w tej sytuacji Cyganie
zaadoptowani mieliby kwestionowaæ swoj¹ udan¹ integracjê
ze strukturami spo³eczno-politycznymi kraju ich zamieszkania.
Tym bardziej, ¿e ich nazwiska nie ró¿ni¹ siê od nazwisk wspó³
ziomków: nazwiska francuskie we Francji, niemieckie w Niemczech, polskie w Polsce, itd. Z tych wszystkich powodów liczba
Cyganów zasymilowanych w ka¿dym kraju jest bardzo trudna
do oszacowania w sposób precyzyjny.
Ale przytoczmy trzy przyk³ady dotycz¹ce Europy:
w Zanim Romowie jugos³owiañscy zostali uznani za mniej
szoœæ narodow¹, zostali oszacowani w 1953 r. na liczbê
84.713. Wraz z pojawieniem siê udogodnieñ kulturowych
(szkó³, teatrów, mediów,...) tylko w rok póŸniej ich liczba
oficjalna wzros³a a¿ do 800 tysiêcy!
w W Hiszpanii, zaledwie kilka lat temu, oficjalne Ÿród³a poda³y
liczbê tylko 250 tysiêcy Gitano. Od dnia, w którym pañ
stwo da³o im swobodê wypowiedzi kulturalnej, wskaŸnik
ten – równie¿ oficjalny – wzrós³ bardzo szybko do liczby
600 tysiêcy.
w Wraz z upadkiem systemów totalitarnych w krajach Eu
ropy Wschodniej, gdzie Cyganie ¿yli w ukryciu, ich liczba
wzros³a trzy, a mo¿e nawet czterokrotnie, zw³aszcza w
Bu³garii i Rumunii, które od zawsze udziela³y schronienia
du¿ym zbiorowoœciom Cyganów.
2) We Francji 40-45% ludnoœci cygañskiej czêœciowo
osiad³ej lub osiad³ej, niejednokrotnie osiedlonej si³¹, posia
da tylko jedno prowizoryczne mieszkanie w slamsach lub
z dala od skupisk ludzkich. Wiadomo wiêc, ile warte s¹ wyniki badañ statystycznych uzyskanych w tak niesta³ych
warunkach.
3) £atwiej jest policzyæ ludnoœæ romsk¹ koczownicz¹
z powodu obowi¹zku dokonywania formalnoœci admini
stracyjnych (karnet podró¿y, przepustka, itd.) Jednak¿e,
je¿eli chodzi o Romów wêdruj¹cych, to czêsto pope³nia siê
b³¹d stosuj¹c wyniki ich spisu do stanu ca³ej spo³ecznoœci
cygañskiej, gdy tymczasem koczownicy stanowi¹ jedynie
wierzcho³ek romskiej góry lodowej. We Francji przyk³adowo
stanowi¹ oni 20% Romów francuskich. W Hiszpanii ju¿ ich
prawie nie ma.
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Romowie w obu Amerykach.
20 milionów Romów ¿yj¹cych w Ameryce Pó³nocnej
i Po³udniowej to potomkowie plemienia Romané Chavé
z czwartej emigracji z Europy:
- Sinti – Manush – Kalé (XVII – XVIII wiek) dawni ga
lernicy i imigranci,
- Lé Rom (XIX – XX wiek) dawni niewolnicy rumuñscy
uwolnieni przez ksiêcia Ghika w 1855 roku.
Jeœli chodzi o Amerykê Po³udniow¹, to chcia³bym
zacytowaæ œwiadectwo historyka Konrada Bercovici
„(...) Nie ma takiej rodziny brazylijskiej, w której nie by³oby
choæ jednego Cygana, ani takiej rodziny cygañskiej,
w której nie by³oby choæ jednego Brazylijczyka.” Z tego
te¿ powodu pozostali Romowie z Ameryki Po³udniowej
wahaj¹ siê przed wchodzeniem w zwi¹zki ma³¿eñskie
z Romami brazylijskimi, którzy s¹ wed³ug nich zbyt
wymieszani, tote¿ w³aœnie w Brazylii mo¿na znaleŸæ
najwiêksz¹ liczbê Romów zintegrowanych.
Romowie w Indiach.
Roma – Banjara (Romowie indyjscy) s¹ rozproszeni na terytorium ca³ego Zwi¹zku Indyjskiego. Wed³ug
ich przedstawicieli Romowie indyjscy licz¹ aktualnie
25 milionów osób.
Vania de Gila: „Podczas mojego pierwszego pobytu
w Indii w latach 1961 – 1967, zajmuj¹c siê antropolo
gi¹ RadŸputów, na terenie ca³ego imperium indyjskiego
spotka³em „Indian Gypsies”, którzy wydawali mi siê od
mienni pod wzglêdem cech rasowych od Romów europej
skich. Byli to koczownicy. Wobec tego od czterdziestu
lat nie przestajê powtarzaæ, ¿e koczownictwo nie jest
zjawiskiem etnicznym, lecz socjologicznym. Korzystaj¹c
z rady mojego kolegi antropologa z Indii, uda³em siê
zatem do regionu Chittor, gdzie dos³ownie „wpad³em
w ramiona Cyganów”. Odwiedzaj¹c plemiê po plemie
niu, poznawa³em wówczas Roma – Banjara i wszêdzie
tam zachêca³em tych, którzy ¿yli jeszcze na uboczu spo
³eczeñstwa, na pustyniach i w górach, do w³¹czenia siê
w rozwój ich kraju. Dwadzieœcia lat póŸnej, w czasie
mojego drugiego pobytu w Indii (1985 r.) stwierdzi³em,
¿e Indie znacznie siê rozwinê³y we wszystkich dziedzi
nach. Romowie Banjara równie¿ pod¹¿yli za tym roz
wojem i obecnie posiadaj¹ liczne szko³y wy¿sze oraz
instytucje naukowe, spo³eczne i edukacyjne. Wraz
ze swoimi wspó³ziomkami zasiadaj¹ w parlamencie,
a tak¿e zajmuj¹ stanowiska we wszystkich dziedzinach
spo³eczno-politycznych i naukowych Indii”.
Na podstawie ksi¹¿ki Vanii de Gila-Kochanowskie
go „Mówmy po romsku - Historia, kultura i jêzyka
narodu romskiego”.
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Po prostu uwierz w siebie...
„Cokolwiek potrafisz lub myœlisz, ¿e potrafisz, rozpocznij
to. Odwaga ma w sobie geniusz, potêgê i magiê.”
(Johann Wolfgang Goethe)
Czy kiedykolwiek zdarzy³o ci siê, ¿e znalaz³eœ siê w punkcie,
z którego nie by³o wyjœcia (a tak ci siê przynajmniej wydawa
³o)? ¯e nie widzia³eœ ¿adnych szans na poprawê, a dalsze
dzia³ania nie mia³y dla ciebie ju¿ sensu? Tak w³aœnie dzieje siê, kiedy tracimy wiarê we w³asne si³y i mo¿liwoœci pod
ciê¿arem codziennych zmartwieñ i k³opotów. Pojawia siê
wtedy uczucie niepewnoœci, zazdroœci, niechêci do ca³ego
œwiata, a twoja w³asna œwiadomoœæ podpowiada ci, ¿e nie
jesteœ nic wart. S¹ takie momenty w ¿yciu, które potrafi¹
przygnieœæ nawet najwiêkszych twardzieli. Najwa¿niejsze
wtedy jest, aby siê nie poddaæ i umieæ stawiæ ¿yciu czo³o.
Wiara jest pewnym sposobem myœlenia. To ufnoœæ we
w³asne si³y, która prowadzi do sukcesu i samorealizacji.
Bez poczucia w³asnej wartoœci nie osi¹gniemy w ¿yciu rzeczy, które bêd¹ nas satysfakcjonowa³y. Do tego potrzebny
jest upór i uœwiadomienie sobie, ¿e jesteœmy wyj¹tkowi
i niepowtarzalni. T¹ drog¹ dochodzi³o do sukcesu wielu ludzi.
Wierzyli oni w swój pozytywny wizerunek. Tak samo mo¿esz
post¹piæ i ty. Nie wymaga to wielu wyrzeczeñ, zmiany stylu ¿ycia czy zasobnego portfela. Przedstawiê kilka wskazó
wek, które powinny pomóc ci w pracy nad budow¹ swojego
nowego wizerunku osoby pewnej, odwa¿nej i zadowolonej
z ¿ycia. S¹ to proste i podstawowe rzeczy, które ka¿dy z
nas powinien znaæ i stosowaæ. Jednak jak ¿ycie pokazuje,
nie zawsze tak jest.
Szczególnie nam, Romom bardzo potrzebna jest praca
nad budowaniem poczucia w³asnej wartoœci. Na co dzieñ
nierzadko spotykamy siê z przejawami dyskryminacji, ra
sizmu i agresji. Wyrazy niechêci ze strony innych bardzo
³atwo mog¹ zburzyæ i zachwiaæ w nas pewnoœæ i odwagê.
Postarajmy siê wypracowaæ „system obronny”, który pozwoli nam na panowanie nad sob¹ i swoim ¿yciem w ciê¿kich
sytuacjach. Stopniowo, krok po kroku, realizujmy te zadania, które pozwol¹ nam bardziej cieszyæ siê ¿yciem i czerpaæ
radoœæ z tego, co nam niesie.
Po pierwsze - wyobraŸ sobie, ¿e jesteœ kimœ, komu wszyst
ko siê udaje. Stwórz w swojej wyobraŸni obraz siebie jako
cz³owieka sukcesu, który krok po kroku realizuje swoje ma
rzenia. Który wie czego chce i który nie boi siê podejmowaæ
nowych przedsiêwziêæ. Uwierz, ze nie ma dla ciebie rzeczy
niemo¿liwych. Zacznij od tych najmniejszych. Przecie¿ nie od
razu Rzym zbudowano... Je¿eli do tej pory problemem by³o
dla ciebie np. za³atwienie drobnej sprawy urzêdowej, bo ba³eœ
siê swojej niewiedzy, a nieœmia³oœæ nie pozwala³a otworzyæ
ci ust – zmieñ to. Nie zak³adaj z góry, ¿e siê nie uda, ¿e wszyscy naoko³o tylko czekaj¹, aby œmiaæ siê z ciebie, bo jesteœ
Romem. Je¿eli nawet sta³oby siê tak, œwiadczy to o g³upocie
i prostocie tych ludzi. Jesteœ tak samo wa¿n¹ i wartoœciow¹
osob¹ jak ca³a reszta spo³eczeñstwa. I pamiêtaj, jesteœ wy
j¹tkowy, bo nie ma drugiej takiej osoby jak ty.
B¹dŸ otwarty na œwiat, na ludzi. Nie zamykaj siê w domu,
dziel siê swoimi troskami z przyjació³mi, z rodzin¹ – po to
oni s¹, aby pomagaæ i wspieraæ ciê. Nie wstydŸ siê mówiæ
o tym g³oœno. S¹ ludzie, którzy z chêci¹ i uwag¹ wys³uchaj¹
ciê i doradz¹.
Cokolwiek robisz - pamiêtaj o uœmiechu. Z pozoru drob
na rzecz, ale potrafi zdzia³aæ cuda. Ka¿dej nowo spotkanej osobie wydasz siê sympatyczniejszy, je¿eli obdarzysz j¹
uœmiechem. Cz³owiek nawet nie zdaje sobie sprawy, jak¹
wartoœæ ma uœmiech. Spójrz w lustro. Raz siê uœmiechaj,
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innym razem zrób posêpn¹ minê. Który widok by³ dla ciebie
milszy? OdpowiedŸ zostawiam tobie, czytelniku.
Po drugie – nie dopuszczaj negatywnych myœli do siebie.
Staraj siê myœleæ pozytywnie. Z³e myœli przyci¹gaj¹ nieszczê
œcie i pecha. No, a poza tym niepotrzebnie zaprz¹taj¹ ci
g³owê. W rezultacie bêdziesz rozdra¿niony i stracisz ochotê
do dzia³ania. A przecie¿ nie o to nam chodzi. Nie zak³adaj
z góry, ¿e coœ ci siê nie uda. To jest najgorsze, co mo¿esz
zrobiæ podejmuj¹c jakieœ dzia³ania. Wizja tego, ¿e coœ siê
nie uda, odbiera nam ochotê, zapa³ i odwagê. To jest b³¹d,
który ludzie najczêœciej pope³niaj¹. Na samym pocz¹tku za
k³adaj¹ pora¿kê. Ty nie mo¿esz tak robiæ. WyobraŸ sobie, ¿e
twoje zadanie koñczy siê sukcesem. £atwiej bêdzie ci wtedy pokonaæ ewentualne trudnoœci - bo trudnoœci zawsze s¹.
Istotne jest, jak do nich podejdziesz. Spróbuj potraktowaæ
je jako nowe doœwiadczenie. Przecie¿ coœ, co nas nie zabije
– to nas wzmocni. WeŸ pod uwagê fakt, jak¹ bêdziesz mia³
satysfakcjê kiedy ci siê jednak uda?
Po trzecie – b¹dŸ sob¹. Nie patrz z zazdroœci¹ na innych
i nie próbuj ich naœladowaæ. Wiele osób tylko z pozoru wy
gl¹da na pewne siebie i odwa¿ne. A w rzeczywistoœci s¹
tak samo przestraszone jak ty, tylko tego nie okazuj¹. Nie
zmuszaj siê do bycia kimœ, kim nie jesteœ. Ka¿dy z nas jest
inny, i to jest w tym wszystkim piêkne. Nie s¹dzisz, ¿e by³oby
nudno, gdyby wszyscy byli tacy sami? Pamiêtaj, ¿e nikt nie
jest idealny. Je¿eli jest w tobie coœ, co ci przeszkadza, popracuj nad tym. Charakter cz³owieka zmienia siê w ci¹gu ¿ycia.
Nie musisz kojarzyæ siê wszystkim jako osoba nieœmia³a, ner
wowa czy egoistyczna. To s¹ rzeczy, które mo¿esz w sobie
zmieniæ. Wystarczy trochê chêci... Nikt inny tego za ciebie
nie zrobi, je¿eli ty sam nie bêdziesz tego chcia³.
Zastanów siê przez chwilê i znajdŸ w sobie cechy, które
sprawiaj¹ ¿e jesteœ dobrym cz³owiekiem. Ju¿ one czyni¹ ciê
osob¹ wyj¹tkow¹. Nie b¹dŸ jednak zbyt krytyczny w stosunku
do siebie. Ka¿dy z nas ma wady i zalety. Najwa¿niejsze jest
to, aby skupiæ siê na tych cechach pozytywnych, kszta³towaæ
i eksponowaæ je tak, aby wziê³y górê i „zag³uszy³y” te drobne
niedostatki w nas tkwi¹ce.
Po czwarte – miej szacunek do samego siebie. Nie kry
tykuj siê na ka¿dym kroku. Nikt z nas nie jest idealny. Nie
pozwól, aby niepowodzenia zmniejsza³y twoj¹ wartoœæ.
Je¿eli zaplanowa³eœ coœ, a to ci nie wysz³o, nie oznacza ¿e
jesteœ nieudacznikiem, który potrafi tylko wszystko zepsuæ.
Zawsze mo¿esz zacz¹æ od nowa. Ka¿de zadanie ma jakieœ
rozwi¹zanie. Jesteœmy ludŸmi, a rzecz¹ ludzk¹ jest b³¹dziæ.
Cz³owiek to taka istota, która uczy siê do koñca swojego
¿ycia. A i tak u kresu swoich dni powie, ¿e wszystkiego nie
umie. Je¿eli stracisz szacunek do samego siebie, nikt inny
nie bêdzie go dla ciebie mia³.
Po pi¹te – b¹dŸ dumny z tego co robisz i z tego, kim jesteœ.
Pamiêtaj, ¿e nie liczy siê to, jak¹ masz pracê, ani to - jakie
masz znajomoœci. Istotne jest, jakim jesteœ cz³owiekiem. Nie
narodowoœæ, pochodzenie czy status spo³eczny decyduj¹ o
tym, jacy jesteœmy. Najwa¿niejsze jest nasze wnêtrze (nie
organy – zdrowe lub nie, ale serce, dusza). To, czy potrafimy kochaæ, wspó³czuæ , pomóc innej osobie. To te cechy
decyduj¹ o naszej wartoœci, a nie wysokie stanowisko czy
w³adza. Uœmiechu drugiego cz³owieka nie mo¿na kupiæ za
pieni¹dze, do tego potrzebne jest serce. Staraj siê pomagaæ
ludziom, którzy tego potrzebuj¹. Nic tak nie umacnia wiary
w siebie, jak œwiadomoœæ, ¿e jesteœ komuœ potrzebny.
Przeanalizuj swoje dotychczasowe ¿ycie. Co w nim osi¹
gn¹³eœ? Ukoñczy³eœ szko³ê, nauczy³eœ siê obcego jêzyka, a
mo¿e po prostu za³o¿y³eœ szczêœliw¹ rodzinê? Postaraj siê od
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szukaæ w pamiêci te chwile, w których czu³eœ siê wyj¹tkowo.
Przywo³uj je tak czêsto jak tego potrzebujesz, szczególnie
w chwilach zw¹tpienia. Bêd¹ ci one przypominaæ, ¿e staæ
ciê na to, aby pokonaæ wszelkie problemy i trudnoœci. I bierz
siê do dzia³ania. ¯ycie jest zbyt krótkie, aby marnowaæ je na
tkwienie w jednym, martwym punkcie. Rozwijaj siê, znajdŸ
coœ czego robienie daje ci satysfakcjê. Byæ mo¿e jesteœ nie
odkrytym jeszcze talentem? I jak ju¿ wspomnia³am, zacznij
od rzeczy najmniejszych, ale konsekwentnie doprowadzaj

je do koñca. Jeszcze niejeden raz w ¿yciu bêdziesz musia³
stawiæ czo³o ró¿nym przeciwnoœciom które stan¹ ci na drodze. Ale nie ma znaczenia to, co siê do tej pory sta³o, czy to,
co siê jeszcze wydarzy. Nigdy nie stracisz swej wartoœci, bo
jesteœ wyj¹tkow¹ osob¹. Nie roztrz¹saj bez koñca swoich
problemów, zwracaj uwagê na osi¹gniêcia. I zapamiêtaj, ¿e
mo¿esz, jeœli myœlisz ¿e mo¿esz.
A.Samborska

Po co interesowaæ siê Cyganami? Tymi ludŸmi rozrzu
conymi na cztery strony œwiata, uznanymi nies³usznie za
koczowników, pozostaj¹cych nieco na marginesie spo³eczeñ
stwa i wzbudzaj¹cych niepokój, zdaj¹cych siê intrygowaæ
jedynie etnologów lub s³u¿by spo³eczne... Tymczasem jak¿e
pasjonuj¹ca jest, a zarazem tragiczna jest ich historia!
Dzie³em prze³omowym, w którym po raz pierwszy
zosta³ opisany jêzyk romski, a tak¿e historia i kultura
– napisanym przez Roma, który od dzieciñstwa uczy³
siê, jak czyni¹ to wszystkie dzieci na œwiecie, swojego
jêzyka, swojej kultury i historii – jest ksi¹¿ka „Mówmy po
romsku – Historia, kultura i jêzyka romskiego” wydana
w 2003 roku przez Zwi¹zek Romów Polskich w Szczecin
ku.
Dzie³o Vanii de Gila-Kochanowskiego, Roma pochodzenia
ba³to-s³owiañskiego by³ego wiêŸnia obozów nazistowskich,
doktora Uniwersytetu Paryskiego (w dziedzinie lingwistyki)
oraz doktora nauk humanistycznych Uniwersytety w Tulu
zie-Le Mirail (w dziedzinie etno-socjologii), jest dzie³em po
mnikowym dla ka¿dego, kto zechce poznaæ ten wyj¹tkowy,
choæ tak ma³o znany naród.

W lipcu 1942 r. Vania ukoñczy³ pañstwowe liceum
w Rydze, po czym – równie¿ w Rydze – zacz¹³ studiowaæ
sztukê. Niestety 11 marca 1943 roku zosta³ depor
towany przez Niemców, odmówi³ wst¹pienia do wojsk
hitlerowskich. Skutkiem tego Vania sta³ siê przymusowym robotnikiem III Rzeszy wys³anym pod Leningrad, sk¹d
w nied³ugim czasie zbieg³. Niestety zosta³ schwytany i dys
cyplinarnie wys³any do obozów zag³ady na £otwie (Aluksne,
Valmiera, Salaspils) i Litwie (Kowno).
27 lipca 1944 r. zosta³ przeniesiony wraz ze 110 £otysza
mi do obozu Beauregard we Francji. 17 sierpnia tego samego roku zbieg³ i przy³¹czy³ siê do francusko-amerykañskich
partyzantów na pó³noc od Pary¿a. Stamt¹d trafi³ na szkolenie w partyzanckim obozie Bessieres, gdzie 24 sierpnia
1944 r. wst¹pi³ na ochotnika do armii polskiej, z nadziej¹
na dalsz¹ walkê z Niemcami. Po zakoñczeniu wojny zosta³
odznaczony za odwagê przez Armiê Brytyjsk¹.
W latach 1946-52 Vania de Gila – najpierw jako uczeñ,
a póŸniej instruktor – wspó³pracowa³ ze znanymi szko³ami tañ
ca w Pary¿u: „Preobrajenskaia”, „l'Ecole de l'Elysée”, „Troupe
Bohémienne” Konstantina Kougoulskyego. W tym samym
czasie studiowa³ na Uniwersytecie Paryskim m.in. Filologiê
Rosyjsk¹, Rusycystykê, Hinduizm, Historiê jêzyków indo-europejskich. W nagrodê za szczególne wyniki w nauce by³ w
latach 1954-57 cz³onkiem Komisji Stypendialnej Uniwersytetów Francuskich. 10 czerwca 1960 r. uzyska³ tytu³ doktora
w dziedzinie lingwistyki na Uniwersytecie Paryskim.
W latach 1961-67 prowadzi³ badania naukowe i socjopolityczne w Indiach dotycz¹ce Romów. Przez cztery lata
wspó³pracowa³ z Rz¹dem Indii. To m.in. dziêki niemu 26
stycznia 1964 r. ustanowiono jêzyk Hindi jêzykiem narodo
wym (Declaration of Hindi).
Po powrocie do Europy walczy³ o integracjê Romane
Chave we Francji. Dziêki jego interwencjom w Parlamencie
i Rz¹dzie w 1969 r. zosta³o zmienione dyskryminacyjne wo
bec Romów prawo.
Przez nastêpne dwie dekady próbowa³ zwalczaæ nietoleran
cjê do Romów we Francji (projekty integracyjne, konferen
cje). W 1983 r. zosta³ nominowany przez w³adze Romani
Union na przedstawiciela World Romani Organisation przy
UNESCO w Pary¿u.
8 listopada 1988 r. Vania de Gila uzyska³ swój drugi tytu³
doktora, tym razem Nauk Humanistycznych na Uniwersyte
cie w Tuluzie w dziedzinie etno-socjologii.
Równie¿ w 1988 r. zosta³ prezesem Romano Yekhipe
France, oraz Cz³onkiem Francuskiej Rady Narodowej Kultury
i Jêzyków Regionalnych.
W latach 90-tych Vania nadal prowadzi³ dzia³alnoœæ
maj¹c¹ na celu antydyskryminacjê oraz integracjê z Romami. Podró¿owa³ po œwiecie, organizowa³ sympozja
i konferencje temu poœwiêcone.

Prezes ZRP Roman Chojnacki i Vania de Gila (z lewej) na
premierze książki MÓWMY PO ROMSKU.
Vania de Gila-Kochanowski urodzi³ siê 6 sierpnia 1920
roku w Krakowie w rodzinie ba³to-s³owiañskich Romów.
Dekretem z 17 kwietnia 1959 roku otrzyma³ obywatel
stwo francuskie, gdzie zdoby³ wiêkszoœæ swoich tytu³ów
naukowych. Pisa³ pod nazwiskiem de Gila (matczyny ród)
lub oficjalnym nazwiskiem Kochanowski.
Jego ojciec w czasie II Wojny Œwiatowej by³ dowódc¹
w Wojskach Sprzymierzonych, zgin¹³ w walkach o obronê
Smoleñska.
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Romano Atmo

1968
„Tsiganes noirs, Tsiganes blancs”,
in Diogene n 63, Paris.
1974
„La caste originelle des Tsiganes d’Europe”,
in Vol.commemoratif Eugeniusz Siuszkiewicz,
Varsovie.
1977
„Occlusive + r et le mot rom”, in Bulletin de
la Societe de Linguistique de Paris, n LXXII,
p.VII-IX.
1980
„Indian origin of the Roma” in ROMA,
Institute of Indo-Romani Studies, Chandigarh
(Inde).
1984
“La romani et l’indo-aryen, Mythes et reali
tes”, in Contrastes, nr 8, marzec, s. 85-98,
Paris.
1990
„Migrations aryennes et indo-aryennes”,in
Diogene n 149, Paris.
Lingwistyka

Vania de Gila (z prawej) i Prezes Związku Romów Polskich
Roman Chojnacki w czasie pobytu w Indiach na Konferencji
Poświęconej Związkom Kultury Romskiej z Tradycjami Indyj
skimi.
Momentem prze³omowym w wspó³pracy Zwi¹zku Romów
Polskich w Szczecinku z Vani¹ de Gila-Kochanowskim by³a
Konferencja Poœwiêcona Zwi¹zkom Kultury Romskiej z Tra
dycjami Indyjskimi w po³owie kwietnia 2001 roku. Wspólnie
z Kochanowskim w konferencji uczestniczy³ Prezes Zwi¹z
ku Romów Polskich Roman Chojancki jako przedstawiciel
International Romani Union.
To w³aœnie dziêki d³ugoletniej dzia³alnoœci Vanii w Indiach
gazety indyjskie podczas trwania konferencji pisa³y "Dzieci
Indii przyjecha³y do swojej ziemi". Miejsce i czas konferencji
nie by³y przypadkowe, to w³aœnie z regionu Pend¿ab oko³o XI
wieku wyruszyli w kierunku Europy przodkowie dzisiejszych
Romów. Najwiêksze wra¿enie na uczestnikach konferencji
wywar³y s³owa gospodarzy, "Romowie nie jesteœcie sami,
stoi za wami miliard Hindusów."
W listopadzie 2003 roku Vania goœci³ w Szczecinku
na zaproszenie Zwi¹zku Romów Polskich. To w³aœnie
w Szczecinku 14 listopada 2003 roku w hotelu „Merkury”
odby³ siê wieczór autorski promuj¹cy ksi¹¿kê "Mówmy po
Romsku”.

Publikacje Vanii de Gila-Kochanowskiego.
Historia dynamiczna
1965
„The origins of the Gypsies”,
in UNESCO Features, n 477.
1967
„Critere linguistique dans l’histoire dynamique”, in Resumes
des communications des Actes du lOe congres international
des linguistes, p. 189 et suiv, Bucarest.

Romano Atmo

1959
„Problemes de la derivation et de l’emprunt en
tsigane d’Europe”, in Bulletin de la Societe de
Linguistique de Paris, LIV, n 1.
1963
„Phonologie du tsigane d’Europe“ (Doktorat z
dziedziny lingwistyki i dialektologii jêzyka romskiego), in Gypsy
Studies, 2 tomy 400 s., New Delhi.
1989
„Problems of the common romani = Problems of an Interna
tional Language” in Recueil de Actes du Symposium interna
tional sur Langue et Culture romane, Sarajevo (1986).
1995
„Romani language stanadarisation”, in “Journal of Gypsy
Love Society”, Fith Series, 5, s. 97-108.
2002
“Precis de la langue romani litteraire”, Etude descriptive
et comparative ilustree par des textes bilingues dans les
differents domaines des sciences de l’Homme, Harmattan,
2002.
Kultura, cywilizacja, przyczyny przeœladowañ
Romane Chave
1974
„Human Rights and the Romane Chave” in Indo-Asian Cul
ture, New Delhi.
1983
„Causes et consequences du nomadisme des Tsiganes
d’Europe”, in Reunion d’experts sur l’etude de l’ethno-deve
loppement et de l’ethnocide en Europe, Karasjok (Norwe
gia), UNESCO, Division des Droits de l’Homme et de la Paix
(SS-83/CONF.616/4a).
1992
Romano Atmo „L’Ame tsigane” (romani), 1 tom 238s. in
Collection „Waroutcho”, Editions Wallada, Chateauneuf
des Martigues.
D. Puszczykowski
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Uczmy siê...
„Nauka jest jak niezmierne morze. Im wiêcej jej pijesz, tym
bardziej jesteœ spragniony.”
Stefan ¯eromski
Ucz siê, ucz..., jak mówi stare przys³owie. Coœ w tym jest,
chocia¿ jestem pewna, ¿e niejedna osoba pomyœla³a w ¿yciu
choæ raz – a po co ja mam siê uczyæ? I tak do niczego mi siê
to nie przyda. Stracê tylko czas, nic wiêcej.
Obserwuj¹c dzisiejsz¹ sytuacjê na rynku pracy, mo¿na
dojœæ do wniosku, ¿e rzeczywiœcie tak jest. Ludzie z wy
kszta³ceniem, nawet wy¿szym, zasilaj¹ szeregi bezrobotnych. Stoj¹c w kolejkach po zasi³ek mo¿emy zobaczyæ te
smutne twarze, przygnêbione ¿yciem i problemami. Jednak ci, którzy maj¹ jakieœ wykszta³cenie bêd¹ pierwszymi,
którzy opuszcz¹ te „szare szeregi”. Dlaczego wiêc warto siê
uczyæ? Choæby dlatego, aby byæ jednym z nich.
Proces edukacji jest szczególnie wa¿ny w œrodowisku rom
skim. Z biegiem lat wœród Romów wykszta³ci³y siê pokolenia
analfabetów. Dzieci romskie nie chodzi³y i nie chodz¹ do
szko³y z wielu powodów. S¹ nimi m.in.: zaniedbanie rodziców
(oni sami nie chodzili do szko³y, wiêc dzieci te¿ nie musz¹),
strach przed szykanami ze strony kolegów czy na

Kto chce, ten potrafi. Oto przykład tego, że można w sposób
pożyteczny spędzić swój wolny czas.
wet nauczycieli. Aby zapewniæ przysz³oœæ sobie i swoim pocie
chom musimy po³o¿yæ wiêkszy nacisk na edukacjê. Czêœæ rodziców romskich posy³a swoje dzieci do szko³y, ale nie wszyscy. Dlaczego nie daæ szansy na wykszta³cenie ka¿demu, kto
ma ochotê siê uczyæ? Dzisiaj nie mo¿emy pozwoliæ sobie na
braki w edukacji. Przy stale rosn¹cym bezrobociu i konkurencji wykszta³cenie jest bardzo potrzebne. Maj¹c tak bogaty wybór form nauczania mo¿emy wybraæ najdogodniejsz¹
dla nas. Wystarczy tylko chcieæ...
Uczenie siê (wed³ug definicji encyklopedycznej) to proces
zdobywania wiadomoœci, sprawnoœci, nawyków, prowadz¹cy
do zmian w zachowaniu. Mo¿emy siê uczyæ w celu podnosze
nia kwalifikacji, umiejêtnoœci, jak równie¿ okreœliæ tym terminem doœwiadczenie zdobywane w ¿yciu.
Cz³owiek uczy siê przez ca³e swoje ¿ycie. Ju¿ sama rozmo
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wa z drug¹ osob¹ bywa dla nas Ÿród³em cennych informa
cji. Do tego dochodz¹ tak bogate w wiadomoœci media jak
telewizja, radio czy Internet. Potrzeba kszta³cenia wynika
z ci¹g³ych zmian zachodz¹cych w rzeczywistoœci. Zmie
nia siê otoczenie, gospodarka, nauka czy nawet kultura.
A my musimy przystosowaæ siê do nowej sytuacji.
Systematyczne uczenie siê i podnoszenie kwalifikacji otwie
ra i u³atwia nam drogê do kariery. A co za tym idzie, zwiêksza
szansê osi¹gania wiêkszych zarobków. S¹ oczywiœcie osoby, które mimo braku wykszta³cenia osi¹gaj¹ wysokie dochody. Ale ich ¿ycie znacznie ró¿ni siê od ¿ycia ludzi, którzy
ukoñczyli szko³ê. Tym drugim znacznie ³atwiej znaleŸæ siê w
dzisiejszym œwiecie, prowadz¹ ciekawsze i bogatsze ¿ycie.
Nauka podnosi nie tylko nasz intelekt, rozwija umys³, ale
równie¿ nasz¹ wartoœæ i samoocenê. Stajemy siê bardziej
pewni siebie. Mo¿emy porozmawiaæ z ludŸmi na ró¿ne ciekawe tematy.
Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e wiedza któr¹ zdobywamy,
wymaga sta³ego aktualizowania. Aby byæ na „bie¿¹co”,
musimy siê ci¹gle uczyæ. Informacje zdobyte w szkole kilka
lat temu s¹ czêsto ju¿ nieaktualne. Wystarczy zajrzeæ do
podrêczników z których uczyli siê nasi rodzice. Bazuj¹c na
nich niewiele siê dowiemy o œwiecie wspó³czesnym. Wokó³
nas wci¹¿ dzieje siê coœ nowego, nawet tak podstawowa
sprawa, jak zmiany w pisowni jêzyka polskiego, bez którego trudno funkcjonowaæ w naszym kraju.
Przegl¹daj¹c og³oszenia o pracê widzimy, ¿e obs³uga kom
putera czy znajomoœæ jêzyka obcego to podstawa. Trudno
wybiæ siê z grona kandydatów maj¹c tylko podstawówkê.
Jeœli nie chcemy siê uczyæ czy przekwalifikowaæ, nie bê
dziemy przydatni pracodawcy. Przy dzisiejszej konkurencji
bêdziemy mieli ma³e szanse na posadê. Ci¹g³e uczenie siê
sprawia, ¿e jesteœmy przydatni dla ca³ego spo³eczeñstwa.
Osoby nie nad¹¿aj¹ce za rozwojem nauki i techniki, staj¹
siê ciê¿arem dla pracodawców, dla rodziny. W rezultacie
tego pog³êbia siê nasz pesymizm. Czujemy siê niepotrzebni, odsuniêci. S³abn¹ nasze ambicje. Czêsto z takich w³aœnie
przyczyn pojawiaj¹ siê konflikty i k³ótnie w rodzinie. A niekiedy
i uzale¿nienia alkoholowe. Brakuje pieniêdzy na chleb, na
op³aty, dzieci nie maj¹ siê w co ubraæ. Najproœciej by³oby
zapomnieæ o tym, ale tak ³atwo siê nie da. Najwa¿niejsze jest
jednak, ¿e mo¿emy z tym coœ zrobiæ. Mo¿emy siê kszta³ciæ
i rozwijaæ, aby zapobiec takim sytuacjom.
Warto siê równie¿ uczyæ choæby dlatego, ¿e nauka odm³a
dza. Mo¿e wydaæ siê to œmieszne, ale wystarczy spojrzeæ
na ludzi, którzy po latach wracaj¹ do szko³y, na studia.
S¹ oni m³odsi nie tylko duchem, ale i cia³em. Czêœciej wy
chodz¹ z domu, czêœciej spotykaj¹ siê z przyjació³mi. S¹
i tacy, który nadrabiaj¹ straty z lat m³odzieñczych. Na stu
diach zaocznych wœród studentów oko³o 40% to osoby
po czterdziestym roku ¿ycia. £atwo mo¿na zauwa¿yæ, jaki
wp³yw wywar³a na nich szko³a (oczywiœcie pozytywny). Stali
siê bardziej komunikatywni i otwarci, bez problemu znaleŸli
wspólny jêzyk z ludŸmi nawet dwadzieœcia lat m³odszymi
od siebie. Znik³y bariery wiekowe i jêzykowe, a znalaz³y siê
wspólne tematy i zainteresowania, nowe przyjaŸnie. I tutaj
sprawdza siê stare powiedzenie, i¿ na naukê nigdy nie jest
za póŸno.

Romano Atmo

Dziêki systematycznemu ucze
niu siê d³u¿ej zachowamy nasz¹
pamiêæ. Wbrew pozorom samo
ogl¹danie telewizji nie wystarczy.
Bardzo du¿o mo¿e daæ nam czy
tanie ksi¹¿ek, czasopism, gazet.
Brak kontaktu z lektur¹ powoduje
¿e zapominamy pisowni, ortografii,
a bywa i tak, ¿e pojawiaj¹ siê proble
my z wys³awianiem siê.
Bardzo wa¿ne jest abyœmy kszta³cili
w dzieciach, ju¿ od najm³odszych lat,
chêæ do nauki. Zorganizujmy im
czas tak, aby po³¹czyæ przyjemne
z po¿ytecznym. Mamy bardzo
du¿y wybór wœród ciekawych
zabaw dydaktycznych. Dziec
ko nie musi
s p ê d z a æ
c a ³ e g o
wolnego
c z a s u
przed
telewizorem
czy komputerem. Za
chêæmy je do czytania, do
brania udzia³u w zajêciach
organizowanych przez
szko³y. Dziecko które
ma kontakt z edukacj¹,
z rówieœnikami staje
siê bardziej œmia³e i
otwarte. Nawet czytanie dziecku bajek przed snem wp³ywa
na jego lepszy rozwój. Maluchy s¹ bardzo ciekawe œwiata.
A zatem nie zbywajmy ich zdawkowymi odpowiedziami typu:
„jak doroœniesz to siê dowiesz”. Dziecko zapamiêtuje du¿o
wiêcej ni¿ nam siê to wydaje. A wiadomoœci zdobyte ju¿ w
najm³odszych latach, mog¹ póŸniej zaowocowaæ np.: dobry
mi wynikami w nauce. Istniej¹ przecie¿ œwietlice romskie,
gdzie mo¿emy zaprowadziæ nasze pociechy. Mog¹ siê tam
nauczyæ wielu ciekawych rzeczy, po³¹czyæ zabawê z edu
kacj¹. Nad dzieæmi czuwaj¹ asystenci romscy. Pilnuj¹ oni

bezpieczeñstwa i tego, aby czu³y siê dobrze graj¹c i bawi¹c
siê z polskimi rówieœnikami.
Istnieje wiele powodów dla których warto siê uczyæ. Nie
mo¿emy staæ ci¹gle w miejscu i pozwoliæ wyprzedziæ siê
przez otaczaj¹cy nas œwiat. Je¿eli sami nie znajdziemy
motywacji, nikt nas do tego oczywiœcie nie zmusi. Ale zasta
nówmy siê, czy warto pozwoliæ, aby postrzegano nas jako
ludzi drugiej kategorii? Ludzie którzy wiêcej umiej¹, czuj¹ siê
bezpieczniejsi, maj¹ wiêksze poczucie w³asnej wartoœci.
Drogi Czytelniku! Ucz siê i kszta³æ swoje dzieci. Korzystaj
z dorobku innych i wykorzystuj te wiadomoœci. Nie idŸ przez
¿ycie z pr¹dem, ale pod pr¹d. Nie czekaj na to, co zeœle ci
los. WeŸ ¿ycie w swoje rêce, pracuj nad sob¹. Zapisz siê
na szkolenia, zg³oœ siê na kurs. Istniej¹ mo¿liwoœci podjêcia
bezp³atnego kszta³cenia. Urzêdy Pracy organizuj¹ przecie¿
darmowe kursy dla osób bezrobotnych. Dlaczego nie mieliby
œmy z nich skorzystaæ? Czy to informatyczny, ksiêgowoœci,
czy te¿ dla pracowników biurowych. Jest wiele mo¿liwoœci.
Ka¿dy z nich na pewno zaprocentuje w przysz³oœci. B¹dŸmy
aktywni, udzielajmy siê spo³ecznie. W ka¿dym z nas drzemi¹
zdolnoœci, jak¿e czêsto niewykorzystane. Podzielmy siê tym
co umiemy z innymi i uczmy siê od innych.
Ka¿dy z nas pracuje na swój sukces. Dla jednego bêdzie
to zdobycie wykszta³cenia, dla drugiego znalezienie pracy.
Ale w obu tych przypadkach nie zdzia³amy nic, jeœli bêdziemy
siedzieæ bezczynnie. A zatem do dzie³a! Œwiat jest stworzony
dla ka¿dego z nas, przed ka¿dym otwiera mo¿liwoœci. Otwórzmy siê i my na te mo¿liwoœci, aby realizowaæ siê w ¿yciu.
B¹dŸmy dla siebie i dla œwiata KIMŒ, a nie odwrotnie.
Ciekawa jestem, czy po przeczytaniu tego artyku³u pomy
œlisz sobie: „Przecie¿ to totalna bzdura, Romowie przez tyle
lat siê nie kszta³cili i jakoœ ¿yj¹” - czy mo¿e przyznasz mi racjê?
Podziel siê z nami swoja opini¹. Czekamy na listy i e – maile.
Najciekawsze z nich opublikujemy.
A. Samborska
Edukacja. Dawa ³aw sy newo dre Romanipen i
dawa isy but wa¿no sare Romenge. Soraz butyr
terne æawe i æaja syklon dre bare szko³y, i miszto.
Dawa isy jamaro newo drom sa³o lidzia³ men i nadaras pe kaj
Romanipen zanaszadzio³a bo kon de³ but peskre patywatyr
to nigdy Romanipen na
zabisztyr³a.
Edukacja de³ zor Ro
menge, kaj terne Roma
sa³en sy szko³a te pomo
ginen Romenge dre but
problemy sa³e sy kana
Romen dre da newe
cyry sawe jawne.
Ce³o sweto kana pe
sparuwe³ i naszty kaj
jame Roma te terdziu
was dre szteto, kaj
konsz pa³ jamendyr te
decydyne³ Roma³e.
Sparuwas jamary
sytuacja ekonomiczno
i polityczno pe fedyr, ³as
da edukacja. Bo joj de³
bary zor manuszenge.
I nadaras – nek gadzie
pe daren, bo dawa isy
³atszo drab pe ³endyr.
Roman Chojnacki
Romanes Osiu
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Niemiecki re¿im nazistowski uznawa³ Romów za rasê
ni¿sz¹ i genetycznie przeznaczon¹ do zbrodni i zdegenero
wanych dzia³añ. Po wybuchu II wojny œwiatowej i niemieckiej
inwazji na Polskê 1 wrzeœnia 1939 r. polityka nazistowska
wobec Romów przybra³a postaæ ludobójstwa. W czasie wojny Romowie ginêli duszeni gazem w obozach koncentracyj
nych lub rozstrzeliwani, topieni lub ¿ywcem grzebani w masowych grobach przez w³adze niemieckie i inne w oku

siêciu rodzin. Gdyby by³o nas zbyt du¿o, nie moglibyœmy siê
ukrywaæ. Wtedy trzeba by³o byæ gotowym do bardzo szyb
kiego pakowania i wyjazdu...
Zim¹ zatrzymywaliœmy siê we wsiach. Kiedy przychodzi
li Niemcy, aby nas z³apaæ, znów uciekaliœmy do lasu. By³o
bardzo ciê¿ko, ale wielu Polaków pomog³o nam. Pozwala
li nam mieszkaæ w ich domach i dawali jedzenie w zamian
za bluzkê lub chustkê. Niektórzy dawali jedzenie za darmo.
Jednak wielu z naszych ludzi zginê³o w czasie wojny: niektó
rzy z naszej grupy zostali z³apani przez Niemców i wywiezie
ni do obozów.
Przyszli pewnego popo³udnia. Dzieci bawi³y siê, a kobiety
przygotowywa³y posi³ek. Okr¹¿yli okolicê i zaatakowali nas
ze wszystkich stron. Wszystkim mê¿czyznom kazali po³o¿yæ
siê twarzami do ziemi. Nastêpnie Niemcy kazali im utwo
rzyæ szereg i zabrali ich. Nigdy ich wiêcej nie zobaczyliœmy.
PóŸniej dowiedzieliœmy siê, ¿e zostali zabrani do I³za, nastêp
nie do wiêzienia w Starachowicach, a wreszcie do obozu
w Oœwiêcimiu. Od tego dnia nasza grupa sk³ada³a siê pra
wie

Brama wejściowa do obozu Auschwitz.
powanych krajach, równie¿ w Polsce. W Oœwiêcimie-Brze
zince (Auschwitz-Birkenau) 26 lutego 1943 r. utworzono
specjalny obóz dla Romów (Zigeunerlager). Obóz dzia³a³ do
pierwszych dni sierpnia 1944 r. Historycy szacuj¹, ¿e w
czasie II wojny œwiatowej zginê³o oko³o trzy czwarte przed
wojennej populacji Romów w Europie.

Wizytacja H. Himmlera obozu w Dachau.
z samych kobiet i dzieci. Mój m¹¿ by³ jedynym mê¿czyzn¹ jaki
z nami pozosta³. Kiedy pierwszy raz Niemcy przyszli zabraæ
mê¿czyzn, uda³o mu siê uciec. Nie wiedzia³am, ¿e zdo³a³ siê
ukryæ..., ale póŸniej moja teœciowa znalaz³a go w Radomiu.
Ja nie mog³am pójœæ go szukaæ, bo musia³am opiekowaæ
siê ma³ym dzieckiem. Mia³am wtedy zaledwie dwadzieœcia
lat . Wkrótce byliœmy znów razem i prze¿yliœmy resztê woj
ny w ukryciu. Ukrywaliœmy siê w lasach i ¿yliœmy w ma³ych
grupach. Po wojnie niektóre kobiety znów wysz³y za m¹¿.
Czeka³y przez kilka lat po wojnie, ale wreszcie dotar³o do
nich, ¿e straci³y mê¿ów na zawsze i musia³y znaleŸæ nowych
mê¿czyzn, którzy mogliby zadbaæ o ich rodziny.

Masowe groby.
Janina Sadowska, 77 letnia polska Romka, prze¿y³a te
nagonkê na nasz naród. Oto co powiedzia³a w wywiadzie
dla Europejskiego Centrum Praw Romów (ERRC – European Roma Rights Center):
W czasie wojny ukrywaliœmy siê w lasach pod Kielcami
i Radomiem. Przebywaliœmy w grupach od piêciu do dzie
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Niestety holokaust nie wyleczy³ ludzi z dyskryminacji i uprze
dzeñ rasowych. Co z tego, ¿e ludzie pamiêtaj¹ Auschwitz,
Treblinkê, ¿e nie zapomnieli o komorach gazowych i kremato
riach, o dzieciach id¹cych na œmieræ, je¿eli po piêædziesiêciu
latach koszmar ten powróci³ do Europy. Przyk³adem jest konflikt w by³ej Jugos³awii, który mia³ wszelkie cechy etno-nacjonalistycznej konfrontacji o zabarwieniu religijnym. Szkoda, ¿e
mimo pamiêci o milionach Romów zabitych w czasie II wojny
œwiatowej, dziœ jeszcze Romowie doœwiadczaj¹ przemocy
i upokorzeñ na tle rasowym.
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Liczba Romów zmar³ych w czasie
drugiej wojny œwiatowej.
O holokauœcie Romów mówi siê w Polsce niewiele, a jeœli
ju¿ siê mówi to podawana liczba ofiar jest ra¿¹co zani¿ana.
Jednak¿e my Romowie nie pozwolimy ¿eby holokaust Romów
zosta³ zapomniany.
Vania de Gila-Kochanowski w jednej ze swoich ksi¹¿ek
napisa³:
Jeœli dziœ stwierdzam, ¿e „rozwi¹zanie ostateczne” dla
Romów by³o planowane przez Hitlera ju¿ od 1933 roku
i ¿e ten potworny plan znalaz³ fina³ w wymordowaniu 7,5
miliona Romów, wywi¹zujê siê z obowi¹zku po to, aby za
sto lat,, ta strona cygañskiej historii nie zosta³a definityw
nie zapomniana.
Poniewa¿ chodzi o holokaust regularnie zapominany lub
œwiadomie ukrywamy, jego ocena zas³uguje na kilka wyja
œnieñ.
Przed wojn¹ by³o blisko 25 milionów Romów rozproszo
nych po ca³ej Europie, z czego tylko 10 milionów uznawa³o
siê oficjalnie za Cyganów. Tote¿ wiêkszoœæ cyganologów,
zarówno przyjació³ jak i wrogów, jest zgodna co do tego,
aby uznaæ rzeŸ 75% narodu, co odpowiada zamordowaniu
oko³o 7,5 miliona osób.

Majdanek - piece krematoryjne.
To bardzo wielka rozbie¿noœæ w porównaniu do 500.000
ofiar – liczby czêsto podawanej dla okreœlenia rozmiaru zbrod
ni ludobójstwa dokonanej ogó³em na narodzie romskim.
Wspomniany wczeœniej Vania de Gila, jako dawny wiêzieñ
nazistowskich obozów eksterminacyjnych, zosta³ powo³any
na œwiadka w procesie przeciwko zbrodni ludobójstwa doko
nanej na narodzie romskim, procesie wszczêtym przeciwko
francuskiemu rewizjoniœcie Robertowi Faurisson: Archiwa
oddane do mojej dyspozycji, które pochodzi³y z Niemiec, Polski, Czechos³owacji, Bu³garii, itd. pozwalaj¹ oszacowaæ, ¿e
piêæset tysiêcy Romów zamordowanych w ró¿nych obozach
koncentracyjnych, to w rzeczywistoœci liczba osób ró¿nej p³ci
i wieku, poddanych eksperymentom etnologicznym i biologicznym prowadzonym przez zbrodniczych naukowców i lekarzy nazistowskich.
Simon Viesenthal, dobrze znany ³owca nazistów, ocenia
holokaust romski w obozach i wiêzieniach na dwa miliony, a
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co z pozosta³ymi? Zeznania œwiadków narodów europejskich
pozostaj¹cych pod okupacj¹ niemieck¹ obfituj¹ w przyk³ady
masowych egzekucji dokonywanych wszêdzie: na polach, w
lasach, na drogach... A jak zapomnieæ o wszystkich tych Romach, którzy ponieœli œmieræ walcz¹c w regularnych armiach
lub w partyzantce? O m³odych Romach wcielonych si³¹ do SS
lub Wermachtu zbieg³ych, pojmanych i rozstrzelanych?
D. Puszczykowski
Ciacipen pa³ holocausto.
Holocausto sa³o przegene Roma – dawa jame
Roma na zabisztyrasam so kierde sasy, daja histo
ria naszty te bisztyras. Zabud przegejem pa³ dawa
kaj sem Romenca. Zamarenys men kaj tylko chty³enys: dre
wesza, dre foria, dre gawa – nikaj naszty rakhasys peske
szteto.
Historia Romengry isy bud pchary i garudy. Kicy caciunes Roma tsine wymarde pe³de sasostyr, dawa gadŸie zawsze ugaruwenys. Ce³o cyro pchenenys kaj zamarde phasz
miljono Romen, ale rakte pe manusza kaj kamen ciaciuni
historia te phenen kicy ciaciunes Roma tsine wymarde.
Pchasz miljono Romen
zamarden udokumentynde
gadŸie, ale dowa sys tylko
manusza sawe tsine zamarde pe³de eksperymenty sawe
sasy kerde pe Romendyr.
A kaj Roma kaj wymarde tsine
dre wesza bo doj sys jamaro
kher? Pe ce³o sweto zama
renys men, pchandenys dre
obozy, dre getty kchetanes
tsindenca. Doj kaj sys getto
tsindenge doj sys i Romenge,
tylko tsinde isys mendyr gode
dyr i udokumentynenys saro,
a jame Roma na.
Zwi¹zko Romano sa³o sy dre
Szczecinko zalija pe zara³es da
³esa kaj te jawe³ sykady ciaciuni
historia Romengry pe sweto.
Zatsiudziam Instytuto Roma
no pa³ holocausto i udyja pe
menge te dodzia³ kie li³a sa³e
sys garude pe³de gadziendyr,
i moginas tumenge te phene³
kicy Romen ciaciunes wymarde.
Korkoro Simon Wiesenthal phendzia kaj sasy zamarde
2 miljony Romen, a dawa isy baro manusz maszkre tsin
dendyr. Jow poszli maryben rode³ys sasen sa³e zamarenys
tsinden, jow pe za³e³ys holokaustosa i ³eskre ³awesa ginenys pe bare manusza pe ce³o sweto.
Wawir bare gadzie cyganologi phenen kaj sasy zamarde
75% sare Romen sawe sys dŸide dre Europa.
Wed³ug jamary gody sasy wymarde ponad 7 miljony Ro
men dre Europa i dawa naszty te bysztyras – ciaciuni duk
Romani saji przegene jamare dada i jamare papy Romano
terno pokolenio na domekhe³a kie dawa kaj te jawe³ bisztyrdo
so Roma przegene dre maryben.
D. Puszczykowski
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Dyskryminacja i Przemoc
o pod³o¿u rasowym.
Posz³am kiedyœ do kawiarni w centrum miasta i zjawi³o siê
tam kilku skinheadów. Mieli glany, byli ogoleni, nosili szelki
i kurtki. Powiedzieli mi, ¿ebym wynios³a siê z ich kraju.
			
Anna Mirga, polska Romka
Romowie s¹ w Polsce czêstym obiektem ataków ze strony
skinheadów, przemocy o pod³o¿u rasowym i szykan ze strony osób nie bêd¹cych pochodzenia romskiego. W drugiej
po³owie lat 90-tych wzros³a liczba odnotowanych przypad
ków brutalnych ataków dokonywanych na poszczególnych
Romów, ich spo³ecznoœci czy osiedla przez grupy Polaków,
maj¹ce neonazistowskie sympatie. Zawiadamianie w³adz
o takich przypadkach przemocy czy szykanach czêsto
prowadzi³o do kolejnych ataków i gróŸb pod adresem Romów. W efekcie wielu z nich ¿yje w atmosferze lêku, który
przenika wszystkie aspekty ich ¿ycia - pocz¹wszy od relacji
z w³adzami, skoñczywszy na dostêpie do miejsc publicznych
i us³ug, a szczególnie kwestii ich pe³nego udzia³u w ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci. Polska policja i w³adze s¹downicze wolno reaguj¹ na doniesienia o przestêpstwach pope³nionych
przeciwko Romom i nie chc¹ uznaæ faktu, ¿e przestêpstwa te
maj¹ pod³o¿e rasowe. Czêsto zdarza³o siê, ¿e polskie w³adze w
ogóle nie reagowa³y na takie doniesienia, ofiary zaœ pozostawa³y
bez ochrony przed dalsz¹ przemoc¹, nie zdolne, aby szukaæ jej
gdziekolwiek. Bardzo czêstym zdarzeniem maj¹cym niejednokrotnie miejsce wœród spo³ecznoœci romskiej s¹ bezpodstawne
aresztowania, szykany lub stronniczoœæ w œledztwie. W latach
90-tych w wielu regionach Polski upowszechni³a siê praktyka
umieszczania uczniów romskich w osobnych klasach - tzw.
Cygañskich lub specjalnych klasach dla dzieci opóŸnionych w
rozwoju. Ponadto zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e niektórzy dyrekto
rzy szkó³ nie wyra¿aj¹ zgody na zapisywanie dzieci romskich do
zwyk³ych szkó³, tym samym odbieraj¹c im prawo do edukacji.

woduj¹, ¿e Romowie nie mog¹ korzystaæ z podstawowych
praw i opieki spo³ecznej.
Romowie s¹ dyskryminowani na wielu p³aszczyznach m.in.
maj¹ ograniczony dostêp do mieszkañ. Istniej¹ liczne udoku
mentowane przypadki naruszania prawa Romów do uzyska
nia odpowiednich warunków lokalowych. £amane jest prawo
Romów do lokali socjalnych, ich prawo w³asnoœci prywatnej
i ochrony mienia.
Mniejszoœæ romska ma równie¿ ograniczony dostêp do opie
ki medycznej. W tym przypadku istniej¹ równie¿ dokumenty,
w których s³u¿by medyczne odmówi³y pacjentom romskim
pomocy tylko z powodu ich pochodzenia. Wielu pracodawców
odmawia przyjêcia Romów do pracy. Choæ rz¹d przyznaje, ¿e
bezrobocie wœród Romów jest bardzo wysokie, to jednak nie
jest uznane oficjalnie, ¿e dyskryminacja rasowa jest jedn¹ z
przyczyn takiego stanu rzeczy. Nie obce s¹ równie¿ œlady dys
kryminacji w przypadku przyznawania zasi³ków spo³ecznych.

Związek Romów Polskich angażuje się w działania mające
na celu zwalczanie wszelkiej dyskryminacji, jak np. warsztaty
dotyczące dyskryminacji kobiet w Polsce.
Takich zdarzeñ mo¿na by by³o jeszcze mno¿yæ, s¹ to sytu
acje, z którymi Romowie stykaj¹ siê na co dzieñ. W rezultacie
prowadzi to do konfliktów, wzmacnia siê efekt bezrobocia
wœród Romów i zmusza wielu z nich do ¿ycia w nêdzy.

Powinna być zawsze na czasie.
Dyskryminacja - zarówno bezpoœrednia, jak i poœrednia,
przenika wszystkie aspekty relacji miêdzy nieromsk¹ wiêkszo
œci¹ i romsk¹ mniejszoœci¹ w Polsce. Przepisy o charakterze
antydyskryminacyjnym w polskim prawie s¹ zdecydowanie
niewystarczaj¹ce. Brak prawodawstwa antydyskryminacyjne
go, a równoczeœnie g³êboko zakorzeniona kultura rasowych
uprzedzeñ, stereotypów i naruszania praw obywatelskich po
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W 2000 roku w internecie pojawi³a siê gra, która na
wo³ywa³a do nienawiœci. Mo¿na by³o u¿ywaæ wobec Romów broni i ich zabijaæ. W 2002 roku by³o ju¿ 800 stron
internetowych, których przes³aniem jest motto: dobry Cygan to martwy Cygan. W 2005 roku na internetowym forum dyskusyjnym Zwi¹zku Romów Polskich, pojawi³ siê anonimowy post, który nak³ania³ do wybicia wszystkich Romów
i „dokoñczenia dzie³a Hitlera”.
Internet jest praktycznie niekontrolowan¹ przestrzeni¹, do której niezliczona liczba osób ma dostêp. Nale¿y tu
przede wszystkim dodaæ, ¿e najczêœciej u¿ytkownikami internetu s¹ ludzie m³odzi i to w nich w taki sposób rodzi siê
nienawiœæ do Romów.
D. Puszczykowski
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Drodzy Romowie
Aby u³atwiæ wam codzienne poruszanie siê w
labiryncie przepisów, w ka¿dym numerze naszej
gazety znajdziecie informacje o obowi¹zuj¹cych
i przys³uguj¹cym wam jako obywatelom pra
wach.
Prawa romskie, które doskonale znacie, s¹ dla
was jasne i czytelne. Inaczej to wygl¹da z prawem
polskim, ale ¿yjecie i mieszkacie w Polsce, wiêc
nie da siê unikn¹æ przepisów, które obowi¹zuj¹
ka¿dego z nas jako polskich obywateli.
Nie podlega dyskusji - problemy i spory rom
skie rozwi¹zuje Szero Rom. Dla ka¿dego prawego
Roma kodeks romski jest najwa¿niejszy i niepod
wa¿alny. Lecz s¹ problemy i sprawy, z którymi
musimy udaæ siê do polskich instytucji, bardzo
czêsto za zgod¹ Szero Roma np.: w sprawie o
alimenty.

Obowi¹zek szkolny
Ka¿de dziecko, które ukoñczy³o 6 lat musi odbyæ
roczne przygotowanie przedszkolne w przedszko
lu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w szkole podstawowej. Obowi¹zek ten pojawia
siê z pocz¹tkiem tego roku szkolnym w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko koñczy 6 lat
(jeœli dziecko urodzi³o siê np.: 20.12.2000 r. to
musi odbyæ przygotowanie przedszkolne w roku
szkolnym 2006/2007 – pocz¹tek wrze
sieñ 2006 r.). Je¿eli dziecko ma do
najbli¿szego przedszkola lub oddzia³u
przedszkolnego w szkole podstawo
wej wiêcej ni¿ 3 kilometry to gmina
ma obowi¹zek zapewniæ bezp³atny
transport i opiekê nad dzieckiem w
trakcie transportu lub zwróciæ kosz
ty przejazdu dziecka i jego opiekuna œrodkami komunikacji publicznej.
Rodzice musz¹ zg³osiæ dziecko do
przedszkola lub oddzia³u przedszkol
nego w szkole podstawowej i zapew
niæ regularne uczêszczanie dziecka
na zajêcia.
Nauka jest obowi¹zkowa dla dzieci od
roku kalendarzowego, w którym koñczy 7 lat
i trwa do ukoñczenia gimnazjum, nie d³u¿ej ni¿
do 18 roku ¿ycia. Rodzice zobowi¹zani s¹ zapi
saæ dziecko do szko³y i zapewniaæ jego regularne
uczestniczenie w zajêciach.
Droga dziecka do szko³y nie mo¿e przekra
czaæ:
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1. w przypadku uczniów klas I-IV szko³y podsta
wowej 3 km,
2. w przypadku uczniów klas V-VI szko³y podsta
wowej i uczniów gimnazjum 4 km.
Je¿eli droga jest d³u¿sza to gmina musi zapew
niæ œrodek transportu i opiekê w trakcie prze
jazdów lub zwróciæ koszty przejazdu œrodkami
komunikacji publicznej.

Œwiadczenia pieniê¿ne
z MOPS
Aby otrzymaæ œwiadczenie z pomocy spo³ecznej
nale¿y z³o¿yæ wniosek o jej przyznanie. Wniosek
sk³ada siê w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecz
nej. Jednak œwiadczenie z pomocy spo³ecznej
mog¹ otrzymaæ tylko osoby i rodziny spe³niaj¹ce
okreœlone kryteria. Prawo do takich œwiadczeñ
przys³uguje tylko:
1. osobie samotnie gospodaruj¹cej, której do
chód nie przekracza kwoty 461 z³. miesiêcz
nie,
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobê
nie przekracza 316 z³. miesiêcznie,
3. rodzinie, w której dochód nie przekracza sumy
kwot kryterium dochodowego na osobê w rodzi
nie (ka¿da osoba w rodzinie mieszkaj¹ca
w jednym gospodarstwie razy 316
z³. miesiêcznie).
Ponadto musi byæ uzasadniony po
wód do przyznania œwiadczenia np.:
bezrobocie, d³ugotrwa³a lub ciê¿ka
choroba, ubóstwo, sieroctwo.
Je¿eli nast¹pi³y jakieœ zmiany
w sytuacji finansowej (nowe docho
dy) nale¿y zg³osiæ to do MOPS.
W przypadku wydania decyzji,
która nie jest korzystna istnieje
mo¿liwoœæ z³o¿enia odwo³ania od
takiej decyzji.
Otrzymywanie przez osobê œwiad
czenia kombatanckiego nie stoi na
przeszkodzie otrzymywaniu pomocy
równie¿ z MOPS-u. Kryterium jest dochód, wiêc
jeœli nie przekroczono wy¿ej wymienionych kwot
to pomoc z MOPS-u ulegnie tylko zmniejszeniu
do kwoty granicznej.
A. Kujko
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„¯yæ zgodnie z prawem, czy z
obyczajami ?”
Prokuratura w Opolu oskar¿y³a 21 – letniego Roma Marka
K. o to, ¿e wspó³¿y³ z 13 – letni¹ dziewczyn¹ narodowoœci
romskiej. Na jakie miano zas³uguje ta sprawa? Z³amanie
prawa obowi¹zuj¹cego w Polsce czy dochowanie wiernoœci
tradycji?
Ca³a sprawa wysz³a na jaw, kiedy kurator s¹dowy przeprowa
dzi³ wywiad œrodowiskowy w mieszkaniu jego rodziny. Marek
K. Przedstawi³ wówczas swoj¹ 15 – letni¹ ¿onê, któr¹ poœlubi³
w lipcu 2003 r. Rok po œlubie urodzi³ siê syn Dominik.
S¹d rodzinny powiadomi³ o tym zdarzeniu prokuraturê.
Podczas przeprowadzonego przes³uchania mê¿czyzna przy
zna³ siê do wspó³¿ycia ze swoj¹ ¿on¹, gdy ta mia³a 13 lat.
Prokuratura oskar¿y³a Marka K. o pedofiliê, za co grozi
mu do dziesiêciu lat wiêzienia.
Czy zarzuty postawione m³odemu mê¿owi i ojcu s¹ s³usz
ne? Na to pytanie ka¿da ze stron ma swoje odpowiednio
umotywowane zdanie.
W kulturze romskiej zdarzaj¹ siê œluby z nastoletnimi. Nie
jest to jednak norm¹. Bywa ¿e m¹¿ ma 16 lat, a ¿ona 13
– 14. Ale nie jest tak, ¿e dziewczyna jest zmuszana do wyj
œcia za m¹¿, lecz robi to z w³asnej woli i za zgod¹ rodziców.
Dzisiaj Romowie nie wi¹¿¹ siê w tak m³odym wieku jak kiedyœ.
Dolna granica to ok. 16 lat, podobnie jak w prawie polskim.
Czasy siê zmieni³y, zmieni³y siê i tradycje.
Romowie uwa¿aj¹, i¿ jest to typowo ich sprawa i w³adze
nie powinny siê w to mieszaæ. Oskar¿enie tego nieszczêsne
go mê¿czyzny by³oby precedensem. pañstwo musia³oby
postawiæ przed s¹dem jeszcze kilku, mo¿e kilkunastu Ro-

mów, którzy nie mog¹ z dnia na dzieñ porzuciæ ani odejœæ
od swoich tradycji.
Z drugiej jednak strony polskie prawo obowi¹zuje wszyst
kich zamieszkuj¹cych jego terytorium, bez wzglêdu na
narodowoœæ. A w prawie polskim zabrania siê kontaktów
z ma³oletnimi poni¿ej 15 lat. W wypadku zaistnienia narusze
nia prawa, ka¿dy przedstawiciel administracji ma obowi¹zek
zareagowaæ i zg³osiæ to do odpowiednich w³adz.
W przypadku Marka K. sprawa rozstrzygnie siê w s¹dzie,
który musi wzi¹æ pod uwagê wszelkie jej okolicznoœci. Mê¿
czyzna bêdzie odpowiada³ przed s¹dem z art.200 Kodeksu
Karnego, który mówi:
„Kto doprowadza ma³oletniego poni¿ej 15 lat do obcowa
nia (...) lub do poddania siê innej czynnoœci (...) albo do wyko
nania takiej czynnoœci, podlega karze pozbawienia wolnoœci
od roku do lat dziesiêciu.”
Przypadek ten jest trudny i kontrowersyjny. Tym bardziej,
i¿ mamy tu do czynienia z tak delikatn¹ sfer¹ ¿ycia. Prawda i racja stoi po obu stronach. A po œrodku nieszczêsne
ma³¿eñstwo, które ju¿ na pocz¹tku wspólnego ¿ycia musi
zmagaæ siê z tak przykrymi doœwiadczeniami.
Drodzy Czytelnicy – czekamy na Pañstwa opinie w tej spra
wie. Co jest wed³ug Was wa¿niejsze? Szacunek dla tradycji
i odmiennej obyczajowoœci mniejszoœci romskiej, czy to ¿e
z³amane zosta³o prawo krajowe? Czekamy na Wasze listy,
e – maile. Najciekawsze z nich opublikujemy w nastêpnym
numerze.
O sprawie bêdziemy informowaæ na bie¿¹co.
A. Samborska

Sk¹d siê to wziê³o?
Jak bardzo potrafi „przylgn¹æ” do nas jakaœ opinia (nieko
niecznie prawdziwa), my Romowie wiemy bardzo dobrze. Od
lat borykamy siê ze stereotypami, które utar³y siê w polskim
spo³eczeñstwie. Spotykamy siê z nimi na co dzieñ. Mo¿e
kiedyœ ich u¿ywanie mia³o swoje podstawy, ale teraz ?
Stereotypy to ¿ywione przez ludzi przekonania, które nie
znajduj¹ potwierdzenia w rzeczywistoœci, ale których niechêt
nie siê pozbywamy, poniewa¿ ich istnienie zapewnia nam
wzglêdne bezpieczeñstwo umys³owe. Stereotypowe pogl¹dy
zwalniaj¹ z myœlenia o tym, jak naprawdê wygl¹da œwiat: stereotypy - na przyk³ad brudnego Cygana, g³upiej blondynki,
sfrustrowanej starej panny, gnuœnego, rozpitego i k³ótliwego
Polaka, nieodpowiedzialnego m³odzieñca, ponurego Niemca, chciwego ¯yda, têpego urzêdnika, wrednej teœciowej,
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bujaj¹cego w chmurach profesora - choæ przes³aniaj¹ nam
rzeczywistoœæ, zarazem pozwalaj¹ mieæ poczucie, ¿e œwiat
znamy. Nie musz¹ to zreszt¹ byæ stereotypy negatywne: do
stereotypów zaliczyæ trzeba równie¿ mniemania o dobrotliwych starszych kobietach, odwa¿nych Polakach, inteligentnych okularnikach, dobrze tañcz¹cych gejach czy zdyscyplinowanych Niemcach.
Oto kilka b³êdnych wyobra¿eñ o Romach:

Z³odzieje kur

Na podstawie edyktów Ludwika XIV (z 1641 roku) „Bohe
mowie” s¹ œcigani jak lisy za nagrodê dwudziestu czterech
funtów, za mê¿czyznê Gitano schwytanego ¿ywego lub mar
twego oraz dziewiêciu funtów za kobietê Gitano, uznawanych
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za istoty ni¿sze! Jakie by³y ich „zbrodnie”? Edykt z 1641 roku
jest bardzo dobitny pod tym wzglêdem: „Ponadto zosta³o
zabronione zawi¹zywanie jakichkolwiek umów handlowych
z wy¿ej wymienionymi Bohemami”. Któ¿ z nas w tych warunkach powstrzymywa³by siê od wziêcia kawa³ka chleba
dla swoich dzieci, ¿eby nie umar³y z g³odu?. Edykt z 1675
roku nie jest pod tym wzglêdem mniej wyraŸny: „Rzucaæ siê
ogniem i mieczem” na Bohemów.

Z³odzieje dzieci

Maria Teresa Austriaczka naœladuje wielkiego króla Francji
i zaczyna zabraniaæ Romom wykonywania jakichkolwiek zawodów, oprócz robotnika rolnego uznawanego w tej epoce
za zajêcie „niskie”. Idzie dalej rozdzielaj¹c mê¿ów od ¿on,
rodziców od dzieci i umiejscawiaj¹c te ostatnie u ch³opów,
¿eby uczyniæ z nich dobrych chrzeœcijan! Kiedy Romowie,
przera¿eni tym okrucieñstwem, odbierali z powrotem swo
je dzieci, wówczas byli oskar¿ani o ich kradzie¿, a nawet....
o ludo¿erstwo! W ten oto sposób w 1782 roku mia³ miejsce
najbardziej spotwarzaj¹cy i najokrutniejszy proces jaki zna³a
ówczesna Europa: Wiele dziesi¹tek Cyganów okrutnie torturowanych i powieszonych za dokonanie przestêpstw, których
nie pope³nili. Z kolei dochodzenie wszczête przez Józefa II
wykaza³o, ¿e proces opiera³ siê na fa³szywych oskar¿eniach.
Jednak legenda o Cyganach „z³odziejach dzieci” przetrwa³a
do dziœ. W Szwajcarii dopiero obecnie zosta³o potêpione
przez w³adze stowarzyszenie „Pro Juventute”, wiernie
naœladuj¹ce Mariê Teresê Austriaczkê. Wreszcie!*

Uzdrawiacze

Najwiêkszy wk³ad naszych kobiet na p³aszczyŸnie cywiliza
cyjnej to farmakope, wyniesiona z Indii; W rzeczywistoœci
jedna czêœæ Wedów poœwiêcona jest medycynie (yajurve
da). Wiêc zarówno w dawnych, jak i w dzisiejszych czasach
- uzdrawiacze pozostaj¹ w konflikcie z medycyn¹ oficjaln¹.
Aby unikn¹æ konfliktów z prawem, kobiety cygañskie prak
tykowa³y medycynê indyjsk¹ pod p³aszczykiem ”wró¿enia”.
W jêzyku romani zreszt¹ de drab oznacza jednoczeœnie
„podaæ lekarstwo, leczyæ” i „(po)wró¿yæ”. Wystarczy wspo
mnieæ ksiêcia de Berry zasztyletowanego w 1804 roku,
le¿¹cego we w³asnej krwi i wykrwawiaj¹cego siê na œmieræ

na oczach swojego w³asnego lekarza rodzinnego! Có¿
w tym dziwnego, ¿e z powodu œredniowiecznych konowa³ów,
wielu Gitano oskar¿onych o czary w spo³eczeñstwie, w którym jedynym lekarstwem by³a lewatywa i puszczanie krwi,
sczez³o w lochach!

Wró¿ki

Nale¿y przyznaæ, i¿ kobiety romskie, obdarzone intuicj¹
i zmys³em psychologicznym, wykorzystuj¹ moment wró¿e
nia z kart, aby ci¹gn¹æ za jêzyk swoich klientów i odgadn¹æ
ich problemy emocjonalne, co pozwala im przepowiedzieæ
przysz³oœæ lub odgadn¹æ przesz³oœæ. Ten „cygañski” zawód zosta³ ustandaryzowany przez gadzie, którzy ka¿¹ sobie p³aciæ maj¹tek za tê sam¹ us³ugê. Oczywiœcie wœród
Romów, tak jak i w innych spo³ecznoœciach, istniej¹ ró¿ne
osoby jasnowidz¹ce, które „widz¹” wydarzenia z przesz³oœci
i przysz³oœci.

Cygan = koczownik

Wraz ze œciêciem szlachty europejskiej, jedynej obroñczyni
Cyganów, ci ostatni zostali stopniowo zredukowani do sta
nu podludzi. Og³aszaj¹c ustawê z 1912 r., rz¹d „liberalny”
Francji wytworzy³ b³êdne ko³o: brak pracy to brak dachu nad
g³ow¹, a brak sta³ego miejsca zamieszkania to brak pracy,
tym samym zmuszaj¹c ich do wêdrówki i karz¹c za przymu
sowe koczownictwo. Jednak najgorsze jest to, ¿e dokonuje siê uto¿samiania wszystkich Cyganów z ow¹ wystaj¹c¹
czêœci¹ cygañskiego lodowca etnicznego, która stanowi
w rzeczywistoœci zaledwie 20% wszystkich Romów.
Stereotypowe postrzeganie prowadzi do dyskryminacji
równych sobie narodowoœci, kolorów skóry, p³ci, orientacji seksualnych, religii. A ta dyskryminacja prowadzi do
niesprawiedliwoœci, agresji i ³ez, nieraz do mordów, wojen
i ludobójstwa.
Stereotypy bardzo trudno zwalczaæ, poniewa¿ nasze
umys³y lubi¹ proste rozwi¹zania i nie chc¹ ³atwo zgodziæ siê
na komplikacje. Ale czy warto siê godziæ na coœ, co uderza
w nasz¹ godnoœæ i dumê?
A.Samborska

„Z Polakiem za pan brat”
Mieszkamy w Polsce, jesteœmy jej obywatelami, ale
czy czujemy siê w pe³ni akceptowani przez ten kraj i
jego mieszkañców? Czy potrafimy solidaryzowaæ siê z
naszymi s¹siadami z podwórka? Jak postrzegaj¹ nas
Polacy i co stanowi barierê we wzajemnej komunikacji? Na te i inne pytania postaramy siê odpowiedzieæ
w poni¿szym artykule.
Romowie stanowi¹ obecnie najwiêksz¹ grupê mniej
szoœci narodowych w Europie. W Polsce ¿yje oko³o
20 tys. Romów. W Europie obecni s¹ od co najmniej
XIII – XIV wieku. Na pocz¹tku budzili sensacjê i zacie
kawienie. Ludzie pierwszy raz stykali siê z kolorowymi
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taborami, tañcem i muzyk¹ przy ognisku. Z czasem
pojawi³a siê niechêæ i odrzucenie. Nawet przez w³adze
pañstwowe Romowie byli postrzegani jako grupa marginalna. Niestety jesteœmy narodem, który nie posiada w³asnego kraju, a co za tym idzie partnera, który
uj¹³by siê za nami w takiej sytuacji.
W Polsce Romowie s¹ narodem, któremu nale¿y siê
zgodnie z prawem pe³na ochrona i pomoc pañstwa.
W rzeczywistoœci jednak Romowie nie bior¹ udzia³u
w ¿yciu publicznym, nie udzielaj¹ siê w spo³ecznoœci
lokalnej. A co za tym idzie, pozostaj¹ poza zasiêgiem
zainteresowania w³adz i tych spo³ecznoœci. Prowadzi
to do konfliktu po obu stronach. Przyczyna jest jedna
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– wzajemna niechêæ wynikaj¹ca z nieufnoœci i niezna
jomoœci obu kultur.
Niew¹tpliwie Romowie budz¹ mieszane uczucia,
a zdania na ten temat s¹ podzielone. Dla jednych s¹
to ludzie ¿yj¹cy pe³ni¹ ¿ycia, ciesz¹cy siê swobod¹
i wolnoœci¹. Ludzie maj¹cy piêkne tradycje, kolorowe
stroje i porywaj¹c¹ do tañca muzykê. Dla drugich Cyganie nie pracuj¹, oszukuj¹ i
kradn¹. Nie p³ac¹ podatków,
a zajmuj¹ mieszkania komunal
ne, czy te¿ wykorzystuj¹ luki
prawne do osi¹gania korzyœci
finansowych.
Polacy nie toleruj¹ Romów
z powodu ich odrêbnoœci kul
turowej, a wynika to z niezna
jomoœci tego narodu. Romo
wie s¹ grup¹ „hermetycznie”
zamkniêt¹. Maj¹ swoje zasa
dy i tradycje których strzeg¹
i które „trzymaj¹” w tajemnicy. Dla Polaków bardzo czêsto
s¹ one dziwne i niezrozumia³e.
Trudno siê dziwiæ takim posta
wom. Je¿eli nie wiemy, b¹dŸ
nie mo¿emy dowiedzieæ siê o
kimœ czegoœ wiêcej, bardzo
czêsto wyci¹gamy wnioski na
podstawie obserwacji.
Tak jak Polacy na temat Ro
mów, tak i my mamy swoje
zdanie na temat Polaków. Dla
nas s¹ oni brudni, g³upi i nie
uczciwi. Z t¹ jednak ró¿nic¹,
¿e tutaj pojêcia te maj¹ zupe³
nie inne znaczenie. Brudny nie znaczy tyle samo, co
zab³ocony. Dla Roma brudem jest brud niezmywalny.
Wi¹¿e siê to ze skalaniem spowodowanym z³amaniem
cygañskiego prawa – czyli romanipen. Rzeczy, które
dla Polaków s¹ normalne, na porz¹dku dziennym, dla
Romów s¹ niedopuszczalne. Przyk³adem mo¿e byæ np.:
korzystanie przez nie – Romów z tych samych naczyñ
do ró¿nych celów.
¯yjemy w jednym kraju, spotykamy siê robi¹c za
kupy czy na klatce schodowej. A w rzeczywistoœci
wiemy o sobie tak niewiele... Nie da siê zbudowaæ
wzajemnej przyjaŸni i wzbudziæ sympatii, wymieniaj¹c
jedynie „dzieñ dobry”. Do tego potrzeba otwartoœci,
wspó³pracy i czasu. I nie z jednej, ale z obu stron. Polacy maj¹ o tyle ³atwiej, gdy¿ nie s¹ ograniczeni kodek
sem obyczajowym, nie ma tu tematów tabu. No, chyba ¿e ktoœ jest wstydliwy...
Romowie maj¹ znacznie ciê¿szy „orzech do zgryzie
nia”. Nie da siê ³atwo pogodziæ przywi¹zania do tra
dycji i obyczajów z chêci¹ bycia nowoczesnym. Dziœ
œwiatopogl¹d m³odych Romów znacznie odbiega od
tego, który pielêgnuj¹ ich rodzice. Jednak bez zgody starszyzny nie s¹ oni w stanie wiele zdzia³aæ. S¹
rzeczy, których nie mog¹ powiedzieæ i zrobiæ. Jest
to pewnego rodzaju blokada, która nie pozwala im
w pe³ni korzystaæ i integrowaæ siê ze spo³eczeñstwem
w którym ¿yj¹ – czyli ca³¹ rzesz¹ gadziów. Na szczêœcie
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powoli zaczyna siê to zmieniaæ. Co odwa¿niejsi m³odzi
Romowie podejmuj¹ studia w szko³ach wy¿szych, zarówno ch³opcy, jak i dziewczêta. Koñcz¹c naukê stan¹
siê cz³onkami romskiej elity. To jednak, czy zachowaj¹
swoj¹ odrêbnoœæ kulturow¹, zale¿y wy³¹cznie od nich.
Drzwi przed ka¿dym stoj¹ otworem, bez wzglêdu na
narodowoœæ.

Czasami warto wziąść przykład z dzieci. One potrafią ze
soba rozmawiać i bawić się bez względu na kolor skóry czy
pochodzenie.
¯yjemy w czasach, kiedy z dnia na dzieñ wzrasta zainte
resowanie wielokulturowoœci¹. Dziœ spo³eczeñstwo jest
bardziej tolerancyjne ni¿ dawniej. Mo¿e jest to wynikiem
ogólnego podniesienia wykszta³cenia, chêci do poznawa
nia œwiata i wszystkiego co nas otacza... Ludzie chêtniej
siê integruj¹, zanikaj¹ co niektóre stereotypy przekazywa
ne z dziada pradziada. Mamy zatem du¿e szanse na to,
aby poprawiæ wzajemne stosunki i zakopaæ topór – nie
wojenny - ale obcoœci i odizolowania.
Aby przynios³o to po¿¹dany efekt, powinniœmy daæ coœ
od siebie – zarówno Romowie, jak i Polacy. Zagl¹daj¹c
do historii i bior¹c przyk³ad z innych narodów, mo¿emy
zobaczyæ, ¿e tylko wzajemny dialog prowadzi do porozu
mienia. Romowie musz¹ zrozumieæ, ¿e wiedza jak¹ Pola
cy o nich nabêd¹, w niczym im nie zaszkodzi. Bycie bardziej otwartym wcale nie oznacza wyrzeczenia siê swojej
przynale¿noœci kulturowej, tradycji czy zmiany stylu ¿ycia.
Ka¿da narodowoœæ ma swoje charakterystyczne cechy,
przywary. Coœ, co decyduje o tym, ¿e jest taka, a nie inna.
Ale pomimo tej ró¿norodnoœci musimy nauczyæ siê ¿yæ
ze sob¹ i obok siebie. Zburzenie „muru nietolerancji” nie
nast¹pi dziœ, jutro czy pojutrze. Jednak mo¿emy zacz¹æ
ju¿ teraz stawiaæ pierwsze kroki, aby nasze ¿ycie sta³o
siê prawdziwym ¿yciem, bez obaw, wstydu, strachu i poczucia gorszoœci.
A.Samborska
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„Bocki...synki..., czyli Rom g³odny
to Rom z³y” (Dzia phene³ Kak
Maciej Szczecinkostyr)
Dawniej, w czasach pierwotnych, ludzie jedli po to aby
prze¿yæ. Mimo ¿e czasami cierpieli g³ód, to jak dowodz¹
badania, byli du¿o zdrowsi ni¿ my teraz. Dziœ wygl¹da to
trochê inaczej, zmieni³ siê stosunek do jedzenia. Ludzie
nie zwracaj¹ uwagi na to co i ile jedz¹. Czy grozi nam choroba XXI – go wieku, jak¹ jest oty³oœæ?
Problem ten dotyczy nie tylko Romów, ale ca³ego spo³e
czeñstwa. Wiêkszoœæ z nas nie kontroluje tego, ile pokar
mów dziennie spo¿ywa. Efektów takiego postêpowania nie
widaæ od razu. Wychodz¹ „na wierzch” po latach w postaci
fa³d t³uszczu. Mamy tak bogat¹ ofertê produktów umo¿li
wiaj¹cych zdrowe od¿ywianie, z drugiej jednak strony wybie
ramy te, które prowadz¹ do nadwagi i oty³oœci. Jemy nie
tylko po to, aby zaspokoiæ g³ód oraz czerpaæ przyjemnoœæ
p³yn¹c¹ ze smakowania ró¿nych dañ. Bardzo czêsto bywa
tak, ¿e jemy ponad normê, zabijaj¹c w ten sposób nudê
albo rekompensuj¹c sobie stresuj¹cy dzieñ. Aby zapobiec
pojawianiu siê nowych kilogramów, trzeba zmieniæ nawyki ¿ywieniowe. Mówi¹c prosto – nie wystarczy jeœæ, trzeba siê od¿ywiaæ!
W³aœciwa dieta powinna dostarczaæ odpowiedni¹ do indy
widualnych potrzeb ka¿dego z nas iloœæ sk³adników od¿yw
czych, niezbêdnych do wytwarzania energii i utrzymania
procesów fizjologicznych. Zdrowe od¿ywianie utrzymuje
równowagê trzech g³ównych sk³adników: wêglowodanów,
t³uszczów i bia³ek. Zdrowa dieta powinna zaspokajaæ g³ód
i dostarczaæ energii niezbêdnej do prawid³owego funkcjono
wania, przy jednoczesnym utrzymaniu prawid³owej wagi. Nie
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jest mo¿liwe bycie zdrowym bez odrobiny wysi³ku z naszej
strony.
Aby byæ zdrowym jest tylko jedna mo¿liwoœæ – zmiana
stylu ¿ycia na nowy.
Maj¹c do wyboru golonkê z piwem czy karkówkê z grilla,
zapewne wybierzemy te miêsiwa zamiast sa³aty czy jab³ka.
To s¹ stare, z³e nawyki ¿ywieniowe, których nie mo¿emy i bardzo czêsto nie chcemy zwalczyæ. Kochamy t³uste, wysokoka
loryczne potrawy, miêsa, boczki, do tego gêste i zawiesiste
sosy i zupy. Nie zdajemy sobie sprawy do jakich schorzeñ
mo¿e nas doprowadziæ taka dieta. G³ównym skutkiem takiego od¿ywiania siê jest nadwaga prowadz¹ca do oty³oœci.
Z czasem pojawiaj¹ siê takie schorzenia jak:
l Podwy¿szenie stê¿enia cholesterolu,
l Zwiêkszenie ryzyka rozwoju choroby wieñcowej,
l Podwy¿szenie ciœnienia têtniczego krwi i wiele innych.
Aby zdrowo siê od¿ywiaæ nie musimy od razu przewracaæ
naszego jad³ospisu „do góry nogami”. Wystarczy, ¿e wyro
bimy w sobie kilka zdrowych nawyków, które pomog¹ nam
zachowaæ zdrowie i cieszyæ siê nim przez d³ugie lata, a przy
okazji zrzuciæ parê zbêdnych kilogramów.
Pierwszym krokiem jest ograniczenie iloœci spo¿ywanych
pokarmów. Wiêkszoœæ z nas je o wiele wiêcej ni¿ tego po
trzebuje. Przypomnijmy sobie, ile razy zdarzy³o siê, ¿e mimo
i¿ nie byliœmy g³odni – siêgaliœmy po jak¹œ przek¹skê? Na
nieszczêœcie akurat przechodziliœmy obok kuchni, gdzie
aromatycznie pachnia³a pieczeñ rzymska œwie¿o wyjêta
z piekarnika. Nie szkodzi, ¿e dopiero wstaliœmy od sto³u.,
spróbowaæ zawsze mo¿na... A po obiedzie mo¿e kompot
ze œwie¿ych œliwek i budyñ z sokiem malinowym? Rewelacja! Pewnie nikt by siê nie opar³.
Takie podjadanie prowadzi do tego, ¿e tracimy kontrolê nad tym co i ile jemy. Z czasem
potrzebujemy jeszcze wiêcej jedzenia. Aby
temu zapobiec, powinniœmy s³uchaæ nasze
go organizmu. ¯o³¹dek da nam znaæ kiedy
bêdzie pe³ny. Nasza w tym rola, abyœmy po
uczuciu sytoœci przestali jeœæ. Pocz¹tki na
pewno bêd¹ trudne, ale ju¿ po tygodniu za
uwa¿ymy, ¿e nie potrzebujemy tyle pokarmu
co zwykle.
Druga wa¿n¹ rzecz¹ jest, abyœmy ogra
niczyli t³uste pokarmy. Zmniejszajmy udzia³
t³uszczów chocia¿ w jednym - do dwóch posi³
ków dziennie. Je¿eli trudno nam zrezygnowaæ
z jedzenia obiadów takich jak dotychczas, postarajmy siê przynajmniej ograniczyæ zawar
toœæ t³uszczu w kolacji. Lekki kurczak, ryba
czy sa³atka bêd¹ lepsza alternatyw¹ ni¿ schabowy, pizza czy makaron z sosem. Nie namawiam do ca³kowitego rezygnowania z ulubio-
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nych potraw, bo czym¿e by³oby ¿ycie gdybyœmy musieli na
ka¿dym kroku uwa¿aæ na to, co wk³adamy do ust? Ale czasami odrobina kontroli i powœci¹gliwoœci w jedzeniu mo¿e
wyjœæ nam na dobre, bo nie przybêdzie nam dodatkowych
„boczków” nad pasem.
„Cz³owiek g³odny to cz³owiek z³y” – przys³owie stare jak
œwiat, ale jak¿e prawdziwe. Uci¹¿liwe burczenie w ¿o³¹dku
sprawia, ¿e w rezultacie zjadamy to, co mamy pod rêk¹. Nie
dos³ownie oczywiœcie, ale mniej wiêcej tak to wygl¹da. Starajmy siê jeœæ systematycznie, o sta³ych porach. Unikniemy
napadów wilczego g³odu i bêdziemy mieli nasz apetyt pod
kontrol¹. W atakach g³odu zjadamy wiêcej i nie zwracamy
uwagi na to, co jemy. Jest nam wtedy obojêtne co, wa¿niej
sze jest dla nas ile mo¿emy zjeœæ. Je¿eli nie mo¿emy jeœæ
systematycznie w domu (z ró¿nych powodów, m.in. praca, czêste wyjazdy), pamiêtajmy, aby mieæ przy sobie coœ
do zjedzenia. Kanapki, owoce, orzechy - w zale¿noœci od
tego, co kto lubi. Taka przek¹ska da nam uczucie sytoœci
na d³u¿ej, ni¿ batony czy chipsy. Te ostatnie zawieraj¹ mnóstwo pustych kalorii i du¿e iloœci t³uszczu, które nasz organizm odk³ada w postaci tkanki t³uszczowej. Pamiêtajmy, ¿e
przytyæ jest bardzo ³atwo, jednak utrata kilogramów to proces wymagaj¹cy du¿ego wysi³ku.

Jak trudno oprzeæ siê pokusom bardzo ³atwo zauwa¿yæ na
ulicy. Z up³ywem czasu liczba ludzi z nadwag¹ znacznie wzros³a.
I to nie tylko doroœli, ale tak¿e dzieci znajduj¹ siê w strefie ryzyka. W erze chipsów, fast – foodów i ró¿nego rodzaju s³odyczy
bardzo trudno w³¹czyæ do jad³ospisu dziecka zdrow¹ ¿ywnoœæ.
Hamburger smakuje znacznie lepiej ni¿ zwyk³a kanapka. Nasze
w tym zadanie, aby dzieci nie sta³y siê tak puszyste jak Amerykanie, którzy z tych samych powodów maj¹ najwiêcej oty³ych
obywateli na œwiecie.
Pos³uchajmy jak wielu Romów skar¿y siê na nadciœnienie.
Przyczyna jest jedna – nieprawid³owe od¿ywianie. A je¿eli dieta
jest niew³aœciwa, to w czasie choroby nawet najlepsze lekarstwa
nie pomog¹. Jak mówi stare porzekad³o – lepiej zapobiegaæ ni¿
leczyæ. Spójrzmy na fotografie z tych czasów, gdy nasi dziadkowie jeŸdzili taborami – nikt nie by³ gruby. Wêdrowny tryb ¿ycia
i ci¹g³y ruch nie sprzyja³ oty³oœci. Dlatego lepiej zacz¹æ zdrowo
siê od¿ywiaæ, ni¿ póŸniej walczyæ z nadwag¹. Dbajmy o swoje
zdrowie, bo jak powiedzia³ Jan Kochanowski:
„Szlachetne zdrowie,
Nikt siê nie dowie,
Jako smakujesz,
A¿ siê zepsujesz.”
A. Samborska

Tradycyjne romskie danie, czyli
„rojitka k³ocy”
Jak gotowano dawniej, a jak dziœ? Czy Romowie podtrzy
muj¹ tradycjê w kuchni, czy tu te¿ zauwa¿ymy przeb³yski
nowoczesnoœci?
Drodzy Czytelnicy, w tym dziale prezentowaæ bêdziemy
dania przygotowywane przez kobiety romskie. Bêd¹ to potra
wy typowe dla kuchni romskiej. Ka¿dy przepis wzbogacony
bêdzie fotografiami prezentuj¹cymi poszczególne etapy wykonania danej potrawy. Je¿eli chcielibyœcie podzieliæ siê z
nami swoimi propozycjami mog¹cymi wzbogaciæ kuchniê
romsk¹, czekamy na listy, telefony, maile. Mo¿e powstanie
w ten sposób ksi¹¿ka kucharska stworzona przez Was?
Wszystkim ¿yczymy pysznego gotowania i smacznego.

pó³ kilo m¹ki dajê 3 jajka. I do tego dajê wodê i sól do smaku.
No i rozbijam dobrze i póŸniej ³y¿k¹ robiê takie ma³e...
- Kluseczki?
- Tak, kluseczki robiê ³y¿k¹. No i wstawiam to do gotuj¹cej
siê wody. Chwilê gotujê to, a póŸniej do tego albo pokroiæ
jakiegoœ boczku, albo smalec. No, ja to skwarki swojej robo
ty dajê, swój œwiniak no to skwarki te¿ swoje. Najlepsze s¹
grubsze skwarki z boczku wiejskiego. Do tego dajê twarogu,
te¿ najlepiej wiejskiego, wymieszaæ dobrze. I do tego boczku
trochê, smalec. Wszystko razem dobrze wymieszaæ. No
i to jest takie romskie, szybkie danie. Za dawnych czasów
w lesie te¿ to gotowaliœmy. A i teraz te¿ czêsto siê gotuje.

Naszym dzisiejszym goœciem jest pani
Krystyna Chojnacka ze Szczecinka.

Wed³ug Pani Krysi najlepszy do popicia jest napój, który
przyrz¹dza sama w nastêpuj¹cy sposób:

- Pani Krystyno, co Pani dla nas dziœ przygotuje?
- Po romsku to siê nazywa „rojitka k³ocy”, a po polsku
mo¿na powiedzieæ „kluski z ³y¿ki”.
- Czy jest to typowo romska potrawa, czy mo¿e zaczerp
niêto coœ tutaj z kuchni polskiej?
- Nie, nie, to jest typowo romska potrawa.
- To prosimy o zdradzenie sekretu, jak Pani gotuje te „ro
jitka k³ocy”?
- Robi siê to tak: rozbija siê m¹kê, daje siê jajka. Na pó³ kilo,
ja tak z pól kilo m¹ki zrobi³am, nie wiêcej. I najlepiej by by³o,
¿eby to by³a m¹ka tortowa. No i to siê rozbija tak wiêcej na
twardo. Nie takie ¿eby rzadkie by³o, tylko twardziejsze. Na
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- Rozgniatam plastry cytryny z cukrem, ale nie za du¿o
cukru, ¿eby takie kwaskowate by³o. Je¿eli ju¿ „wyciœniemy
wszystkie soki”, zalewamy to przegotowan¹ wod¹ i dodaje
my do tego herbatê. Czekamy a¿ siê zaparzy. Nastêpnie
odcedzamy wszystko i podajemy (najlepiej sch³odzony) kla
rowny napój.
Rzeczywiœcie polecam, sama pi³am i wiem co mówiê.
A teraz krok po kroku prezentujemy Pañstwu wykonanie
tych smacznych kluseczek i zachêcamy do gotowania.

Romano Atmo

1. Składniki.

6. Do tego dodajemy wysma
żony boczek i mieszamy.

7. Na koniec dodajemy rozgnie
ciony widelcem twaróg.

2. Do wrzącej wody wrzucamy łyżką ciasto. Gotuje
my przez aż wszystkie wypłyną na wierzch.

8. Wszystko razem dokładnie
mieszamy.

3. Po ugotowaniu odcedzamy.

9. Podajemy gorące. Potrawa
wygląda bardzo apetycznie,
a smakuje wyśmienicie.
Do wykonania potrze
bujemy:
0,5 kg m¹ki torto
wej, 3 jajka, woda,
smalec (boczek), 300
gram twarogu, sól.
Z m¹ki, jajek i wody
zarabiamy ciasto, lek
ko posoliæ. Musi byæ
w miarê gêste. Wsta
wiamy wodê, gdy za
cznie siê gotowaæ lekko
j¹ posoliæ. Do wrz¹cej
wody wrzucamy ³y¿k¹
kluseczki.

4. Na patelni roztopić smalec, ewentualnie pod
smażyć boczek.

10. A tutaj Pani Krysia ze swoim dziełem.

Romano Atmo
5. Kluseczki przekładamy do naczynia.
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Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie – kto ma
najpiêkniejsze w³osy na œwiecie?
Niew¹tpliwie w³osy s¹ jednym z elementów, który jako pierwszy rzuca siê w oczy i na który zwracamy uwagê. Ka¿da kobieta pragnie, aby jej w³osy by³y piêkne, lœni¹ce i gêste. Od pocz¹tku istnienia œwiata a¿ do dziœ w³osy by³y, s¹ i bêd¹ atrybutem i wielk¹ ozdob¹ ka¿dej z pañ. Zdrowe, jedwabiste w³osy s¹ uosobieniem kobiecoœci, powodem do dumy, dodaj¹
pewnoœci siebie. Kobiety romskie s³yn¹ z piêkna swoich w³osów. Charakterystyczn¹ ich cech¹ jest ciemny, naturalny kolor, d³ugoœæ i blask. Jednak aby w³osy by³y naprawdê piêkne, musimy im poœwiêciæ wiêcej troski...
Niestety nie ka¿da kobieta jest posiadaczk¹ zdrowych, gêstych w³osów. Jakie s¹ tego przyczyny? G³ówn¹ jest na pewno
niew³aœciwa pielêgnacja, do tego dochodz¹ równie¿ nieodpowiednia dieta, stres czy palenie papierosów. Zamiast wyda
waæ maj¹tek w gabinetach kosmetycznych, spróbujmy same w³aœciwie zadbaæ o w³osy, aby móc wkrótce cieszyæ siê ich
zdrowiem i blaskiem.
Zwróæmy wiêksz¹ uwagê na nasze od¿ywianie. Gdy w organizmie brakuje witamin i minera³ów, natychmiast zauwa¿ymy
to po kondycji naszych w³osów. Stan¹ siê ³amliwe, matowe, zaczn¹ wypadaæ. Organizm zaczyna zabieraæ im to, czego
sam potrzebuje. Zadbajmy o to, aby w naszym jad³ospisie nie brakowa³o cennych sk³adników.
Co powinniœmy jeœæ, aby mieæ piêkne w³osy?
Witamina B2 – zawarta w jajach, mleku, serach, jogurtach, w¹trobie, rybach, migda³ach, miêsie czy broku³ach.
Witamina B5 – miêso wo³owe i wieprzowe, jaja, broku³y, grzyby, sery pleœniowe, soja, kalafior, groch.
Witamina H – orzech w³oskie i ziemne, m¹ka sojowa, dro¿d¿e, jaja, grzyby.
Cynk – miêso, w¹troba, kasza gryczana, mleko, sery ¿ó³te, fasola, pestki dyni.
MiedŸ – w¹troba, groch, fasola, pieczarki, ryby, orzech laskowe i nerkowce.
Ka¿dy z nas ma inne w³osy. Jedni maj¹ bardzo suche i ³amliwe, drudzy t³uste lub przet³uszcz¹jace siê - co bardzo czêsto
jest przyczyn¹ ³upie¿u. W zale¿noœci od rodzaju w³osów, nale¿y je odpowiednio pielêgnowaæ. Pielêgnacjê zaczynamy ju¿
od mycia w³osów. Woda nie mo¿e byæ za gor¹ca, nale¿y równie¿ uwa¿aæ na iloœæ szamponu. Stosujmy zasadê – lepiej
mniej, ni¿ za du¿o. Po umyciu nie wycierajmy mocno rêcznikiem, gdy¿ to niszczy w³osy. Pozwólmy im równie¿ wyschn¹æ
bez u¿ywania suszarki.
Regenerujmy nasze w³osy i od¿ywiajmy za pomoc¹ od¿ywek, balsamów czy maseczek. Odpowiednio dobrany preparat
przywróci im kondycje, blask i witalnoœæ.

Szybka szko³a makija¿u
Romskie dziewczyny z zasady siê nie maluj¹, ale moda robi swoje. Reklamy i sklepy kusz¹ ka¿d¹ kobietê nowoœciami
z kosmetyki. Aby makija¿ by³ efektowny, warto poznaæ kilka zasad dotycz¹cych jego wykonania.
Makija¿ musi byæ bardzo delikatny i subtelny. Je¿eli bêdzie zbyt ostry narazi was na przykre komentarze.
Je¿eli masz jasn¹ karnacjê, to podk³ad powinien mieæ on odcieñ koœci s³oniowej. Je¿eli twoja karnacja jest nieco ciem
niejsza, mo¿e byæ to odcieñ be¿u. Idealny make-up jest niewidoczny, ale to w³aœnie dziêki niemu skóra wydaje siê jednolita,
tej samej barwy. Je¿eli chodzi o ró¿, wa¿ne jest aby pêdzlem tylko lekko musn¹æ koœci policzkowe (nie ni¿ej), nie nanosiæ
go zbyt wiele. Nie rób te¿ ukoœnych kresek czy sztucznych rumieñców. Musisz uwa¿aæ, aby makija¿ nie by³ zbyt mocny.
Mocny makija¿ wyostrzy rysy . Najlepsze s¹ delikatne, pastelowe, jasne cienie do oczu.
Rzêsy najlepiej po prostu pomalowaæ czarnym tuszem. Jeœli chodzi o pomadki, to na co dzieñ mo¿esz wybieraæ landryn
kowe, tylko na wyj¹tkowe okazje - czerwone.
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Tusz na rzêsy
Rzêsy nale¿y malowaæ od nasady w kierunku koñców. Jeœli siê sklej¹ nale¿y je rozczesaæ specjaln¹ szczoteczk¹ lub grzebykiem. Odczekaj chwilê, by przesch³y i poci¹gnij jeszcze raz tuszem. Jeœli chcesz by sprawi³y wra¿enie bardziej gêstych
przed pomalowaniem na³ó¿ na nie odrobinê sypkiego pudru
Ostatni ruch pomadk¹
Usta wype³niamy pomadk¹ w sztyfcie. Szminkê mo¿na te¿ nak³adaæ za pomoc¹ ma³ego pêdzelka. Nadmiar pomadki
usuwamy delikatnie przyk³adaj¹c do ust papierow¹ chusteczkê. Jeœli chcemy, ¿eby pomadka trzyma³a siê d³u¿ej, nale¿y
usta uprzednio przypudrowaæ.
Tak wykonany makija¿ bêdzie siê trzyma³ ca³y dzieñ, bez ¿adnych poprawek.

Przy specjalnych okazjach mo¿esz trochê bardziej wyeksponowaæ makija¿em swoj¹ twarz. Ale nawet tutaj nie nale¿y
przesadzaæ. Je¿eli decydujesz siê na mocniejsze podkreœlenie oczu, pamiêtaj aby usta pozosta³y delikatne. Mo¿esz ewen
tualnie musn¹æ je pomadk¹ lub b³yszczykiem. Tak samo postêpuj, jeœli zdecydujesz siê na mocniejsze zaakcentowanie ust.
Oczy podkreœl wtedy delikatnie kredk¹ lub cieniem i maskar¹. Zasada jest prosta. Jeœli mocniej malujemy oczy, to nie usta
i odwrotnie. Dziêki temu twarz bêdzie wygl¹da³a naturalnie i œwie¿o.

   
A. Samborska
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Tradycyjny ubiór cygañski zanika, pozostaj¹c w³a
œciwy przede wszystkim dla kobiet. Tutaj zachowa³a
siê przede wszystkim d³uga spódnica. Odnosi siê
to do elementów kultury i zwi¹zane jest z tradycj¹
(pojêcie czystoœci, nieczystoœci, skalania). Dziœ Ro
mowie ubieraj¹ siê trochê inaczej ni¿ kiedyœ. Jak
wygl¹daj¹ zarówno tradycyjne jak i wspó³czesne
stroje kobiet romskich?
Poni¿ej prezentujemy Pañstwu projekty pani Wan
dy Rutowicz, wykonane w Studiu Mody Romskiej
w £odzi, jak równie¿ te pochodz¹ce z naszych galerii.

Romski strój w nowoczesnym wydaniu. Delikatne kolory bluzki i spódnicy prze³amane ciemniejszym akcentem
- czarn¹ hust¹ ze srebrnymi wzorami.
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Ma³y dodatek, jakim jest ró¿owa husta z
cekinami przewi¹zana na biodrach, czyni
strój bardziej kobiecym i radosnym.

Studio Mody Romskiej £ódŸ.

Studio Mody Romskiej £ódŸ.

Studio Mody Romskiej £ódŸ.
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„Mówmy po romsku – Historia,
kultura i jêzyk narodu
romskiego”
Kim s¹ Cyganie? Grupkami muzyków, tancerzy... kotlarzy?
Czy te¿ narodem? Na te pytania daje odpowiedŸ rozdzia³
pierwszy ksi¹¿ki.
Wychodz¹c od definicji, która zak³ada, ¿e naród jest to
zbiorowoœæ ludzka ukonstytuowana historycznie, maj¹ca
wspólne cechy kulturowe, jêzykowe i wzglêdnie sta³e cechy
fizyczne, która ma poczucie swojej jednoœci oraz odrêbnoœci
w stosunku do innych narodów, autor ksi¹¿ki:
- rekonstruuje historiê narodu cygañskiego, pomimo jego
rozproszenia na terytorium Europy i obu Ameryk;
- podnosi zas³onê nad rzekomymi „tajemnicami romskimi”,

przedstawiaj¹c pochodzenie, pierwotne kasty, daty i przyczyny emigracji Cyganów z ich pierwotnej ojczyzny Indii.
Rozdzia³ traktuj¹cy o kulturze cygañskiej obejmuje kulturê
powierzchniow¹ (tañce, muzykê, baœnie) i kulturê g³êbok¹
(koncepcjê œwiata i rodziny). Owa koncepcja – „religia Cy
ganów” – opiera siê na naszych starych europejskich war
toœciach: ca³kowitej tolerancji, wolnoœci, mi³oœci bezintere
sownej... Indira Ghandi, która dobrze nas zna³a, podczas
II Miêdzynarodowego Festiwalu Romskiego w Chandigarh
(Pend¿ab), stwierdzi³a: „Wy jesteœcie pos³añcami Pokoju”.
Analiza porównawcza z grup¹ jêzyków
indoaryjskich w rozdziale poœwiêconym
jêzykowi cygañskiemu – romani, dowo
dzi w sposób niezbity, i¿ jêzyk ten jest
jêzykiem indoaryjskim. Potwierdza to
konkluzjê, do której doszed³ jeden z
wielkich komparatystów XIX wieku, Frie
drich Pott, i¿ jêzyk romski jest „krewnym
szlachetnego sanskrytu”. Skoro dziœ nikt
ju¿ nie kwestionuje faktu, ¿e jêzyk indo
aryjski nale¿y do grupy jêzyków indoeuro
pejskich, to tym samym nale¿y do nich
równie¿ jêzyk romani.
W ostatnim rozdziale autor przedsta
wia problemy ogólnego jêzyka romskiego
i piln¹ koniecznoœæ jego internacjonaliza
cji, prawdziwej obsesji cygañskiej „inteligentsia”. Rozdzia³ ten jest ilustrowany
seri¹ tekstów dwujêzycznych o du¿ej
ró¿norodnoœci.
Wreszcie s³ownik zamykaj¹cy niniej
sze opracowanie, który akcentuje pe
wien etap indianizacji jêzyka romskiego,
tzn. zastêpowanie wyrazów brakuj¹cych
w s³ownictwie potocznym jêzyka romskie
go wyrazami z jêzyka hindi.
Huguette Tanguy
Sekretarz Generalny organizacji Ro
mano Yekhipe France
Pe³nomocnik Œwiatowej Organizacji
Cyganów przy UNESCO

Ksi¹¿ka do nabycia w siedzibie
Zwi¹zku Romów Polskich
w Szczecinku.
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