Romowie, można by rzec – już tradycyjnie, należą do grona tych, którzy w sytuacji kryzysu, wywołanego obecnie przez koronawirus, są szczególnie narażeni na jego reperkusje. Nie od dziś bowiem wiadomo, że Romowie żyją na marginesie społeczeństwa, są jedną z
najbardziej spauperyzowanych i dyskryminowanych grup społecznych...
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... Jak bowiem Romowie, zwłaszcza zamieszkujący osady górskie w Małopolsce, takie jak Koszary czy Maszkowice, mają respektować zachowanie minimum dwumetrowej odległości między
sobą, żyjąc w przepełnionych osiedlach, gdzie na niewielkiej powierzchni stłoczonych jest kilkaset osób?

Pamięci Doktora Tadeusza Czekaja

T

2 SIERPNIA 2020
Rok 2020 zaskoczył społeczeństwa całego świata ograniczeniami wynikającymi ze
światowej pandemii. Ograniczenia w podróżowaniu, a przede wszystkim konieczność
ochrony zdrowia i życia uczestników skłoniły nas do podjęcia trudnej, lecz koniecznej decyzji
– obchody 76. rocznicy Zagłady Romów i Sinti tym razem miały przede wszystkim wirtualny
charakter...
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o niezwykle smutna wiadomość, że Tadeusza nie ma już wśród nas. Wiedziałem, że od jakiegoś czasu choruje i nie jest z nim najlepiej, ale człowiek zawsze myśli pozytywnie i odrzuca
od siebie najgorsze myśli. Wraz z odejściem Tadka kończy się pewna epoka w historii Stowarzyszenia Romów w Polsce. Był on dla mnie nie tylko bliskim współpracownikiem, lecz także przyjacielem. Stworzył podwaliny pod rozwój nowoczesnej instytucji, jaką jest obecnie Stowarzyszenie. Wykonał wielką i tytaniczną pracę przy tworzeniu Romskiego Instytutu Historycznego,
Biblioteki, archiwum, był nieocenionym ekspertem i autorytetem w tych dziedzinach. Swoim
uporem, konsekwencją, krok po kroku, cegiełka po cegiełce, wspólnie udało się stworzyć coś
wyjątkowego, innowatorskiego, czym jest Romski Insytut Historyczny wraz z profesjonalnym
archiwum i biblioteką.
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Pamięci dr. Tadeusza Czekaja................................ 24

Od redakcji

L

ato to czas beztroski, wyjazdów, odpoczynku i zabawy. W tym
roku jednak wakacje toczyły się w cieniu postępującej pandemii, atmosferę radości przyćmiewało uczucie strachu, niepewności,
lęku i zagrożenia. Dla nas był to szczególnie ciężki okres, gdyż po
raz pierwszy od 27 lat nie mogliśmy się spotkać z naszymi braćmi
i siostrami, by 2 sierpnia w KL Auschwitz-Birkenau oddać pamięć i
hołd naszym tragicznie pomordowanym rodakom.
Ze względu na zagrożenie sanitarne musieliśmy przenieść obchody w
sferę wirtualną, co, nie ukrywamy, było dla nas niezwykle smutne. Internet
daje wspaniałe możliwości komunikacji i edukacji, niemniej jest wyzbyty
z emocji i uczuć, a bez kontaktu z żywym człowiekiem każde wydarzenie i
uroczystość jest tylko jego namiastką, ersatzem.
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Dzień po obchodach zmarł nasz wspaniały przyjaciel, mentor, wieloletni pracownik SRwP – Doktor Tadeusz Czekaj. To ogromna strata dla całego
środowiska romskiego w Polsce, odszedł bowiem jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie romskiej historii i kultury, człowiek wielce
oddany sprawie romskiej, twórca Romskiego Instytutu Historycznego,
wieloletni autor i współredaktor naszego czasopisma „Dialog-Pheniben”.
Stąd naturalną koleją rzeczy było poświęcenie trzeciego numeru „Dialogu” sylwetce Tadeusza Czekaja. Prezes, członkowie redakcji i moja skromna osoba oddaliśmy tym samym hołd jego życiu. Na łamach najnowszego
wydania „Dialogu” nie mogło zabraknąć wspomnień o Tadeuszu Czekaju.
Nie ukrywam, że dla mnie i Prezesa Romana Kwiatkowskiego podzielenie się z państwem wspomnieniami, anegdotami ze współpracy z Tadeuszem Czekajem było trudnym, niezwykle intymnym i osobistym doświadczeniem. Ciągle trudno pogodzić się z tym, że o Doktorze Czekaju
piszemy jako o kimś, kogo nie ma już wśród nas.
Jak znakomitym był badaczem, jak precyzyjnym językiem posługiwał
się świętej pamięci Doktor Tadeusz Czekaj możecie się, Drodzy Czytelnicy,
przekonać z lektury jego artykułu „Polityka władz polskich wobec Romów
w okresie PRL-u”.
Niestety, nie mogło zabraknąć również tematu pandemii COVID-19 i
jego wpływu na społeczność romską w Polsce i wybranych krajach Unii
Europejskiej. Pandemia dotyka wszystkich, jednak jak zawsze w sytuacjach ekstremalnych najbardziej zagrożeni są najsłabsi i najbardziej
zmarginalizowani. COVID-19 sieje dzisiaj prawdziwe spustoszenie zdrowotne, edukacyjne i ekonomiczne wśród mniejszości romskiej w Europie. W tym morzu beznadziei i nieszczęścia są jednak promyki nadziei, a
przykładem jest solidarność Romów w Czechach, którzy w tym trudnym
czasie niosą pomoc wszystkim, niezależnie od pochodzenia etnicznego.
To piękna postawa, pokazująca, że w obliczu zagrożenia i tragedii najważniejsza jest pomoc drugiemu człowiekowi, a wszystko inne schodzi na
dalszy plan.
Tradycyjnie już przybliżymy naszą działalność z ostatniego kwartału i
najważniejsze, w naszych oczach, newsy ze świata społeczności romskiej
z kraju i zagranicy. W tym jakże trudnym czasie lektura daje poczucie wolności i wybawienia od rzeczywistości. Jest kluczem do zachowania równowagi i optymizmu. Tworzenie kolejnego wydania jest dla nas również
rodzajem autoterapii i ekspiacji od izolacji i zamknięcia.
Żywimy nadzieję, że to pierwszy i ostatni już taki czas wakacyjny i w
przyszłym roku znów powróci radość z wolności od obowiązków, beztroska, a plaże i ulice miast znów zapełnią turyści z całego świata.
Życzymy Państwu miłej lektury i przede wszystkim dużej dozy optymizmu. Razem już wkrótce wybudzimy się ze złego, pandemicznego
koszmaru.
Władysław Kwiatkowski
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Przeciwko cybernienawiści
3.07 odbyły się dwie konferencje online zorganizowane przez Międzynarodową Sieć przeciwko Cybernienawiści (INACH) poświęcone zagadnieniom
antysemityzmu i antycyganizmu w sieci internetowej oraz ich zakorzenieniu
w europejskiej kulturze. W konferencjach i towarzyszących im warsztatach
wzięło udział ponad 40 ekspertów z 20 krajów, m.in. Kanady, Niemiec, Izraela, Rumunii i Hiszpanii. Konferencje te były częścią międzynarodowego projektu „Pamiętaj i Działaj! (RE-ACT).
Wśród zaproszonych gości znalazła się m.in. Gwendolyn Albert, która od
lat prowadzi badania nad dyskryminacją i pogwałceniem praw człowieka
przeciwko mniejszości romskiej w takich krajach jak Czechy, Słowacja, Węgry
czy Bułgaria.

Gwendolyn Albert. Fot. RIH

Zarówno ona, jak i inni eksperci podreślili, że postawy antyromskie i antysemickie są od stuleci zakorzenione w europejskim imaginarium poprzez
egzotyzacje Romów i Żydów w powszechnej świadomości społecznej, a zarazem stygmatyzowanie tych grup jako „obcych”.
Jako część projektu RE-ACT! konferencje miały za zadanie utworzyć edukacyjny hub online – platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla edukatorów, nauczycieli, działaczy praw człowieka i liderów organizacji romskich i
żydowskich, gdzie mogą oni znajdować najświeższe, sprawdzone i rekomendowane informacje w obszarze zapobiegania rasizmowi, ksenofobii, mowie
nienawiści, antysemityzmowi i dyskryminacji Romów
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14 lipca zmarł László Bogdán, słynny romski
aktywista praw człowieka.

László Bogdán. Fot. RIH

Od 2006 roku sprawował funkcję burmistrza w niewielkim miasteczku
Cserdi, zamieszkanym głównie przez mniejszość romską. O śmierci 46-letniego prominentnego polityka i romskiego aktywisty doniósł portal informacyjny Hírklikk. Według wiarygodnych źródeł László Bogdán, jedna z najbardziej
uznanych i cenionych postaci węgierskiej lewicy, popełnił samobójstwo.
Działalność burmistrza sprawiła, że Cserdi stało się wzorem do naśladowania dla innych miast – m.in. uruchomił program edukacyjny przygotowujący romskie rodziny do prowadzenia gospodarstw, w miasteczku powstała spółdzielnia produkcji rolno-spożywczej, drastycznie spadł wskaźnik
przestępczości. Modelowe programy edukacyjne i społeczne zyskały miano
„Cudu z Cserdi”.

Sierpień

Europejski Dzień Pamięci o Holokauście
Romów i Sinti – wirtualnie
2.08 – po raz pierwszy w blisko 30-letniej historii, z uwagi na panującą
pandemię i obostrzenia sanitarne – odbyła się wirtualna ceremonia upamiętnienia Europejskiego Dnia Pamięci o Holokauście Romów i Sinti.
Wszelkie relacje i wypowiedzi głów państw dotyczące 76. rocznicy likwidacji Zigeunerlager są dostępne na stronie:
https://www.roma-sinti-holocaust-memorial-day. eu/?fbclid=IwAR0UKh03DJ5PbG17 Lg4CiMrUilRxyh3so_iEZ3HdEQL6SRMX5u31Oh_1Qts.

Warto przypomnieć, że w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau w nocy z drugiego na trzeciego sierpnia
8
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1944 roku ostatni więźniowie Zigeunerlager – około 4300 Romów i Sinti, głównie kobiety, dzieci i osoby starsze – zostali zapędzeni do komór gazowych, a
ich ciała spalono. W czasie drugiej wojny światowej pół miliona Romów zginęło wskutek zbrodniczej, rasistowskiej polityki nazistowskich Niemiec. Wiele
romskich społeczności przestało istnieć, nad życiem wielu innych cień zagłady
rozciągnął się na wiele lat.

Zuzana Čaputová uhonorowała pamięć Romów
3.08 Prezydent Słowacji Zuzana Čaputová uhonorowała pamięć Romów z
okazji Europejskiego Dnia Pamięci o Holokauście Romów i Sinti.
Pod pomnikiem romskich ofiar w Muzeum
Słowackiego Powstania Narodowego w Bańskiej Bystrzycy prezydent Čaputová podkreśliła,
że dla władz publicznych niezbędnym jest kategoryczne odrzucenie nienawiści wobec wszelkich grup, czy to z powodu pochodzenia etnicznego, rasy, wyznawanej religii czy orientacji
seksualnej i branie w obronę wszystkich tych,
którzy doświadczają teraz mowy nienawiści.
W swym wystąpieniu powiedziała m.in.:

Fot. RIH

„Solidaryzujemy się w tym w pełni z romskimi kobietami i mężczyznami, właśnie dlatego
nasza współpraca musi być budowana na równym partnerstwie. Te pryncypia muszą być podzielane przez wszystkich – Romowie są pełnoprawnymi członkami naszego społeczeństwa”.

3 sierpnia zmarł dr Tadeusz Czekaj
Historyk, współzałożyciel i dyrektor Romskiego Instytutu Historycznego, autor wielu prac naukowych o historii Romów. Był wielką postacią
w historii Stowarzyszenia Romów w Polsce, jednym z jego głównych
filarów.
Pozostawia po sobie dorobek naukowy, Romski Instytut Historyczny,
zasady rzetelności i bezstronności,
które wpajał nam i którymi będziemy
się kierować, kontynuując jego prace.
Był strażnikiem naszej historii. Teraz
my będziemy strażnikami jego dzieła.
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8.08.2020 roku – Nový Bohumín w Czechach
W sobotę tego dnia doszło w tym mieście do tragedii. Podpalono mieszkanie rodziny romskiej, w wyniku którego zginęło 11 osób.
Przed godziną 18 wybuchł pożar na jedenastym piętrze w bloku w Nerudově w Nový Bohumín. Sześć osób, w tym trójka dzieci, zginęło w mieszkaniu. Kolejne pięć osób po próbie uratowania się przed pożarem poniosło
śmierć, skacząc z jedenastego piętra.
Mieszkanie, w którym doszło do tragedii, należało do trzyosobowej rodziny romskiej. Tego dnia odbywała się impreza urodzinowa, na której bawiły
się dzieci romskie.
54-letni mężczyzna z pobudek rasistowskich przyjechał do rodziny Romów, która urządzała urodziny swojego dziecka w mieszkaniu na jedenastym piętrze i polał mieszkanie benzyną, a następnie podpalił. Według miejscowego burmistrza Igora Bruzla była to przyzwoita rodzina Romów, którą
osobiście dobrze znał i nigdy nie było z nią problemów.

Protest przeciw tunelowi w Niemczech
Organizacje Romów i Sinti protestują przeciwko planom budowy tunelu
nowej linii berlińskiej kolei municypalnej, który może zagrozić pomnikowi
ku czci Romów i Sinti pomordowanym w czasach nazistowskich. Niemieckie
Koleje (DB) zapewniają, że budowa linii w żaden sposób nie dotknie romskiego miejsca pamięci, przeciwnego jednak zdania są organizacje romskie
pod przewodnictwem Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów, które protestują przeciwko planowi budowy tunelu. Pierwotnie planowano przenieść
pomnik w inne miejsce, na co kategorycznie nie zgodziły się organizacje
romskie. DB zamierza wybudować dwa tunele pod Reichstagiem, co według
Romów w znaczący sposób może naruszyć teren wokół pomnika, jak i doprowadzić do jego fizycznego uszkodzenia.
Centralna Rada, która zarządza terenem, na którym zlokalizowany jest pomnik, domaga się konsultacji i przedstawienia bardziej szczegółowych planów środowiskowych planowanej inwestycji.

Pomnik ku czci Romów i Sinti pomordowanym w czasach
nazistowskich. Fot. RIH
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Wrócić. Ale jak?
24.08 Czeska telewizja publiczna nadała program na temat tysięcy obywateli czeskich pochodzenia romskiego, którzy nie posiadają dokumentów
potrzebnych do uzyskania statusu osiedleńca w Wielkiej Brytanii. Na skutek
tego prawdopodobnie większość z nich zostanie wydalona z Wysp i będzie
musiała wrócić do Czech. Emigranci romscy nie posiadają pełnej dokumentacji, a ich dzieci, w większości przypadków urodzone już w UK, nie mają
czeskich certyfikatów urodzenia i nie zostały zarejestrowane przez czeskie
władze. Sytuację pogorszyła pandemia COVID-19, gdyż czeska ambasada i
konsulaty nie przyjmowały petentów przez blisko trzy miesiące.

Wrzesień

Pandemia a prawa mniejszości. Raport ERRC
09.09 European Roma Right Center (ERRC) wydał raport na temat naruszania praw człowieka dokonywanego wobec mniejszości romskiej podczas
pandemii COVID-19 w 12 krajach europejskich. Przeczytać w nim możemy
m.in.: „Od lutego do czerwca 2020 roku uwaga świata skupiła się na walce z
epidemią COVID-19. W tym czasie Romowie byli obiektem ataków i szykan
ze strony funkcjonariuszy policji, byli przymusowo eksmitowani, traktowani
jako kozły ofiarne przez ruchy i partie ultraprawicowe, a także odmawiano im
dostępu do opieki zdrowotnej”.
Raport ERRC opiniuje
sytuację Romów w Albanii,
Belgii, Bułgarii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainie, Mołdawii,
Macedonii Północnej oraz na
Węgrzech i we Włoszech. Raport zwraca głównie uwagę
na to, jak w wymienionych
krajach romskie dzieci zostały pozbawione dostępu do
zdalnej edukacji, jak kwarantanna stosowana była jako
środek represji i kontroli wobec osiedli romskich, a także
zwraca uwagę na rolę mass
mediów w demonizowaniu
wspólnot romskich jako potencjalnego źródła zarażeń
koronawirusem.
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Nordycki Ruch Oporu rozwiązany!
23.09 Sąd Najwyższy w Finlandii rozwiązał fiński oddział międzynarodowej grupy neonazistowskiej – Nordyckiego Ruchu Oporu. Podjętą decyzję
sąd uzasadnił tym, że grupa ta rozpowszechniała mowę nienawiści wobec
migrantów, Romów, Żydów i mniejszości seksualnych. O ekstremistach z
Nordyckiego Ruchu Oporu zaczęło być głośno już we wrześniu 2016 roku,
kiedy jeden z jego członków, Jesse Torniainen, zabił w Helsinkach 28-letniego wówczas mężczyznę podczas jednej z demonstracji.

Bezprawność przymusowych sterylizacji
w 2009 roku
25.09 Komisarz praw człowieka Rady Europy Dunja Mijatović wezwała niższą izbę parlamentu Republiki Czeskiej do przyjęcia uchwały rekompensacyjnej na rzecz nielegalnie sterylizowanych kobiet romskich. W liście skierowanym do parlamentu czeskiego pisała m.in.: „Pomimo znaczących kroków
podjętych przez rząd, który uznał bezprawność przymusowych sterylizacji w
2009 roku, sprawa nie została jeszcze całkowicie rozwiązana”.

Dunja Mijatović.
Fot. RIH
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MAREK ISZTOK

Romowie
w dobie
pandemii
W

ybuch pandemii COVID-19 prawdopodobnie na zawsze
zmienił dotychczasowy świat, nieskrępowanej wolności
i konsumpcji, gdzie podróżowanie było jednym z paradygmatów
kulturowych. Chociaż wirus dotyka wszystkich: biednych i bogatych, i pod tym względem jest niezwykle demokratyczny, to są grupy i społeczności szczególnie zagrożone jego działaniem.

Romowie, można by rzec – już tradycyjnie, należą do grona tych, którzy
w sytuacji kryzysu, wywołanego obecnie przez koronawirus, są szczególnie
narażeni na jego reperkusje.
Nie od dziś bowiem wiadomo, że Romowie żyją na marginesie społeczeństwa, są jedną z najbardziej spauperyzowanych i dyskryminowanych grup
społecznych. W związku z tym pojawienie się epidemii sprawiło, że stali się
szczególnie bezbronni wobec jej skutków. Odpowiedzią na pandemię było
wprowadzenie szeregu przepisów sanitarnych, które dla znacznej części Romów były i są niemożliwe do spełnienia.
Jak bowiem Romowie, zwłaszcza zamieszkujący osady górskie w Małopolsce, takie jak Koszary czy Maszkowice, mają respektować zachowanie
minimum dwumetrowej odległości między sobą, żyjąc w przepełnionych
osiedlach, gdzie na niewielkiej powierzchni stłoczonych jest kilkaset osób?

DIALOG-PHENIBEN – 2020 nr 30

13

W jaki sposób mają często myć ręce w sytuacji, gdzie łazienka jest rarytasem, jest nawet problem z bieżącą wodą, nie wspominając o dostępie do
gorącej wody? Abstrahując już od tego, że wielu Romów nie stać na zakup
środków dezynfekcyjnych, mydła itp.
Kolejna zasada: ograniczenie w przemieszczaniu się, jest również niezwykle trudna do zaaplikowania, zwłaszcza wśród Romów zamieszkujących osady górskie, bowiem jednym z głównych źródeł zarobkowania jest tam zbiórka
złomu, co wymaga nieustannego przemieszczania się. Niezwykle trudne jest
też zapewnienie prawidłowej kwarantanny w przypadku wystąpienia symptomów zarażenia koronawirusem. Romskie gospodarstwa domowe są liczne,
a mieszkania niewielkie. W takich okolicznościach trudno uniknąć bliskiego
kontaktu.
Nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych wiąże się z noszeniem maseczek ochronnych, których zakup przekracza możliwości finansowe
większości rodzin. Rodziny romskie są liczne, maski należy często wymieniać,
najtańszy pakiet dziesięciu jednorazowych masek ochronnych kosztuje około
szesnastu złotych – wszystko to sprawia, że bez pomocy władz lokalnych Romowie nie są w stanie dostosować się do tych wymagań.

Izolacja pociągnęła za sobą zamknięcie szkół, a co za tym idzie – przejście
nauczania w tryb online. Uczniowie romscy już przed pandemią COVID-19
mieli problem z uczęszczaniem do szkoły z uwagi na brak odpowiedniego
obuwia, odzieży, materiałów szkolnych czy podręczników. Aby można było
skutecznie uczestniczyć w nauczaniu online, potrzebne są niezbędne narzędzia – dostęp do szerokopasmowego Internetu oraz posiadanie komputera/
laptopa. Jak zatem prowadzić takie zajęcia chociażby w Koszarach, gdzie w
całej osadzie są zaledwie trzy, najczęściej przestarzałe, komputery, o dostępie do Internetu nie wspominając? Również rodzice romskich uczniów spoza
górskich osad przy organizacji zdalnego nauczania napotykają na bariery
sprzętowe. Jak zapewnić np. trojgu lub czworgu swoich dzieci dostęp do
komputera? Nauczanie zdalne ma sens, jeśli każdy uczeń ma własny komputer. Zapewnienie czterech czy pięciu laptopów przekracza możliwości zdecydowanej większości romskich rodzin.
14
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Zajęcia szkolne w czasach pandemii. Fot. RIH

Problem ten sygnalizowano już w raporcie pt. „Wirus nienawiści: Brunatna
Księga czasu epidemii”, który opisuje m.in. interwencje rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara u wójta gminy Łącko w Małopolsce.
Rzecznik podkreślił, że „Zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego na
osiedlu jest obecnie szczególnie wysokie, choćby ze względu na panujące
tam warunki mieszkaniowe, brak dostępu do sieci kanalizacyjnej, a w niektórych domach także do bieżącej wody. Wśród mieszkańców znajdują się osoby w podeszłym wieku i osoby przewlekle chore, dla których zarażenie się
koronawirusem jest niezwykle niebezpieczne”.
Dodał również: „Przedstawiciel Romów zwrócił także moją uwagę na problem w dostępie do edukacji mieszkających na osiedlu dzieci, wynikający
z zawieszenia funkcjonowania placówek oświatowych i przyjęcia formy nauczania zdalnego. Wobec przekazanych informacji powziąłem wątpliwość,
czy małoletni mieszkańcy osiedla objęci są takim nauczaniem, czy na bieżąco
otrzymują ze szkoły materiały niezbędne do nauki i czy w proces nauczania
szkoła w wystarczającym stopniu angażuje asystentów edukacji romskiej”.
W podobnym tonie zaapelował również do władz Gdańska, Wrocławia
i Poznania o potraktowanie w sposób priorytetowy zagrożeń dla zdrowia
i życia, na jakie narażeni są Romowie w związku z występowaniem wirusa
COVID-19.
Podczas gdy władze Poznania i Wrocławia pozytywnie odpowiedziały
na apel rzecznika, podejmując działania profilaktyczne adresowane do Romów celem zmniejszenia ryzyka zachorowania poprzez zapewnienie odpowiednich środków dezynfekcyjnych i sanitarnych, to nie popisali się włodarze Gdańska. Mieniące się jako miasto wolności i solidarności, ignorowało
wszelkie głosy na temat pomocy dla Romów zamieszkujących osadę przy
ulicy Wenus. Miasto oficjalnie ogłosiło, że tamtejszym mieszkańcom została
udzielona wszelka pomoc i są oni na bieżąco monitorowani przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Prawda była inna – w
osadzie zamieszkanej przez sześćdziesiąt osób była tylko jedna przenośna
toaleta, tzw. toi toi. Romowie nie otrzymali od miasta żadnych maseczek,
rękawiczek i środków dezynfekcyjnych. Dwadzieścioro pięcioro dzieci może
korzystać tylko z dwóch komputerów, ale bez dostępu do Internetu.
DIALOG-PHENIBEN – 2020 nr 30
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Dopiero po nagłośnieniu sprawy przez miejskich aktywistów, interwencji
organizacji romskich oraz artykule w „Gazecie Wyborczej” władze przekazały
Romom sto maseczek, trzysta par rękawiczek oraz dziesięć litrów płynu do
dezynfekcji. Nadal nie zakupiono termometrów pozwalających monitorować stan zdrowia mieszkańców osady. To wstyd, że miasto, gdzie narodziła
się Solidarność, słynące z otwartości i tolerancji, a przy tym jedna z najbogatszych metropolii w Polsce, nie było w stanie zapewnić bezpiecznych warunków do życia tym, którzy ich najbardziej potrzebowali. W sytuacji kryzysu
szczególnie pomagać należy najsłabszym, oni bowiem są najbardziej narażeni na skutki epidemii.
Dodatkowa pomoc popłynęła do gdańskich Romów dzięki zbiórce społecznej na portalu pomagam.pl, zaangażowaniu Fundacji W Stronę Dialogu
oraz Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów.
U naszych południowych sąsiadów sytuacja nie wygląda lepiej. 3 kwietnia
w sposób arbitralny i stygmatyzujący rozpoczęto program obowiązkowych,
masowych testów na obecność koronawirusa wśród mieszkańców romskich
osiedli. Radykalne środki uzasadniane były powrotem kilku tysięcy Romów
z krajów najbardziej narażonych koronawirusem: Francji, Niemiec, Włoch i
Wielkiej Brytanii. Akcje przymusowych testów zostały potępione przez organizacje ochrony praw człowieka, stowarzyszenie Minority Rights Group International uznało je za „kolejny przejaw dyskryminacji”.
1 kwietnia policja otoczyła kordonem romskie osiedle w miasteczku
Gelnica i nie pozwoliła nikomu z niego wyjść. Było to efektem ukrycia się
dwudziestopięcioletniego Roma, który po powrocie z Wielkiej Brytanii zobowiązany był do pozostania w czternastodniowej kwarantannie. Mężczyzna opuścił samowolnie miejsce izolacji i ukrył się u dalszych krewnych w
Gelnicy. Oczywiście tego typu działania winny być karane i są one naganne, niemniej zastosowane środki w postaci przymusowej blokady osiedla
były nieadekwatne – były pokazem siły wobec Romów i podkreślenia, że są
oni obywatelami drugiej kategorii, wobec których bezkarnie można zastosować środki przymusu.
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Fot. RIH

W całej Europie, a w szczególności w naszej części kontynentu Romowie są szczególnie narażeni podczas pandemii COVID-19 – problemem jest
nie tylko bezpieczeństwo zdrowotne, ale i konsekwencje społeczne i ekonomiczne kryzysu. Dotyczy to również Romów z obszaru Bałkanów, gdzie
ich populacja jest szczególnie liczna – to ponadmilionowa społeczność.
Według ostatniego raportu portalu Balkan Insight kryzys wywołany koronawirusem niczym w zwierciadle odbija lata zaniedbań i zaniechań ze strony rządów w obszarach infrastruktury mieszkaniowej i sanitarnej, edukacji, zatrudnienia i opieki medycznej. Wszystko to sprawia, że Romowie nie tylko są szczególnie narażeni na skutki koronawirusa, ale stanowią potencjalne zagrożenie
epidemiologiczne dla wszystkich mieszkańców tego obszaru.
Przykładowo w Albanii ponad połowa romskich domostw nie posiada dostępu do bieżącej wody, co czyni polecenie częstego mycia rąk bezzasadnym.
Tu również, podobnie jak w Polsce, wprowadzono obowiązek zdalnego nauczania. Łatwo się domyślić, że skoro Polska, kraj dużo bogatszy, posiadający
o wiele lepszą infrastrukturę, nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków dla znacznej części romskich dzieci, to w krajach bałkańskich sytuacja wygląda dużo gorzej. Dzieci nie tylko nie mają dostępu do Internetu, ale nawet
elektryczności. Nie mogą liczyć również na pomoc rodziców przy odrabianiu
lekcji, gdyż oni sami są w dużej mierze analfabetami. Przewiduje się, że „szkoła
online” sprawi, że uczniowie romscy stracą rok nauki, a to skutkować będzie
porzucaniem edukacji. Pogorszy to i tak bardzo złą sytuację edukacyjną mniejszości romskiej.
Również reperkusje ekonomiczno-bytowe są szczególnie dotkliwe dla Romów – w tym rejonie Europy średni wskaźnik ich zatrudnienia oscyluje między
11 a 22 procent. Większość z nich pracuje sezonowo w krajach Unii Europejskiej, zamknięcie granic i ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi są zatem
szczególnie dotkliwe dla Romów, pozbawiając ich źródeł utrzymania.
Niezbędne są zatem skoordynowane działania ze strony tamtejszych rządów, jak i Unii Europejskiej na rzecz włączenia Romów w plany pomocowe, zapewnienie im dostępu do rzetelnej informacji, poprawę warunków sanitarnych
i pomoc finansową dla rodzin.
Romowie zmagają się również z ciężką sytuacją zdrowotno-bytową w Europie Zachodniej, szczególnie w Hiszpanii, jednym z najbardziej dotkniętych
przez COVID-19 krajów na świecie.
Na przykładzie Hiszpanii szczególnie widać stosowanie podwójnych standardów wobec Romów i reszty społeczeństwa. Podczas gdy większość Hiszpanów otwarcie ignorowała zalecenia izolacji, ograniczenia kontaktów oraz rygoru sanitarnego i nie spotykała się z tego powodu z potępieniem, w przypadku
Romów takie samo zachowanie ściągało na nich restrykcje ze strony władz i
policji.
W gminie Haro na północy Hiszpanii 6 marca zarządzono nadzwyczajne
środki i wprowadzono na ulice patrole Gwardii Cywilnej celem kontrolowania
tamtejszej społeczności romskiej, czy przestrzega restrykcji kwarantanny. Temat podjęły hiszpańskie media prawicowe. Dziennik „ABC” zaatakował na swoich łamach praktyki romskiego Kościoła ewangelicznego, którego członkowie
podczas ceremonii organizowanych na przedmieściach Sewilli nagminnie nie
respektowali restrykcji w zakresie przestrzegania dystansu społecznego i zakazu zgromadzeń. Według „ABC” tamtejsze romskie klany są nieprzywykłe do
porządku publicznego i dyscypliny. W następstwie publikacji jeden z członków
rady miasta zaapelował o wysłanie wojska do dzielnic romskich.
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Koronawirus również w Hiszpanii. Fot. https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/familia/espana-habria-sido-tangolpeada-covid-19-pautas-familia-hace-40-anos/20200624011121030343.html

Mamy do czynienia z redefiniowaniem odwiecznych romskich stereotypów i adaptowaniem ich na potrzeby obecnego kryzysu. Hiszpania była uważana przez wielu za kraj, gdzie
w sposób modelowy realizowany jest program
integracji mniejszości romskiej. Wybuch pandemii pokazał, że sytuacja wcale nie jest dobra i
skuteczność programów pomocowych nie była
wysoka.
Raport specjalnego sprawozdawcy ONZ
Philipa G. Alstona nie pozostawia złudzeń – 80
procent Romów zmaga się z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 46 procent rodzin dotyka
skrajne ubóstwo, z miesięcznym dochodem poniżej 310 euro, stopa bezrobocia wśród Romów
wynosi 52 procent.
Podczas gdy średni oczekiwany wiek życia
w Hiszpanii należy do jednych z najwyższych
na świecie – 85,6 roku, wśród Romów jest on o
10–15 lat niższy.
W Hiszpani, podobnie jak w całej Europie, Romowie cierpią na poważne choroby przewlekłe:
cukrzycę, miażdżycę, schorzenia układu oddechowego, co sprawia, że znajdują się oni w grupie szczególnego ryzyka, dla których COVID-19
może być śmiertelnym zagrożeniem.
44 procent mężczyzn i 27 procent kobiet
utrzymuje się w Hiszpanii z handlu obwoźnego.
Wobec restrykcji w przemieszczaniu się i zakazu
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funkcjonowania targów Romowie stracili swoje
jedyne źródło utrzymania. Pięćdziesiąt tysięcy
romskich rodzin nie jest w stanie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb żywnościowych. Z
uwagi na to, że w dobie przed koronawirusem
pozostawali poza oficjalnym rynkiem pracy, w
większości nie otrzymali żadnej pomocy ze strony państwa i władz lokalnych.
Przez Europę (i cały świat) przetacza się druga
fala epidemii koronawirusa. Jedno jest pewne –
brak podjęcia szybkich, inkluzywnych działań tak
ze strony Unii Europejskiej, jak i władz poszczególnych krajów zarówno na szczeblu centralnym,
jak i lokalnym, skazuje setki tysięcy romskich
rodzin na cierpienie, zagraża ich egzystencji.
Romowie już przed koronawirusem byli najbardziej dotkniętą ubóstwem i wykluczeniem grupą
społeczną. COVID-19 przyczynił się do dalszej jej
pauperyzacji, nie tylko stwarzając zagrożenie dla
zdrowia i życia, ale realnie zagrażając przyszłości
społeczności romskiej.
Nie można również dopuścić do tego, aby
pandemia i zagrożenie dawały przyzwolenie do
ograniczania praw Romów, wprowadzania rozwiązań siłowych, dodatkowych restrykcji i kontroli ze strony policji. Tego typu praktyki implementowane w nadzwyczajnych okolicznościach
z czasem mogłyby się stać normalną praktyką w
relacji państwo – społeczeństwo – Romowie.

SPOŁECZEŃSTWO
Jarmila Balážova

Jak czescy
Romowie
pomagają
w czasie pandemii
S

trach związany z pandemią w obliczu nowego, nieznanego wirusa COVID-19
opanował również Czechy. Pierwsze trzy przypadki zachorowania na terenie
kraju zostały potwierdzone 1 marca 2020 roku. Jako główne źródło zakażenia
podawano północne Włochy, ponieważ wielu Czechów wyjechało na narty we
włoskie Alpy.
Szybkiemu pojawieniu się epidemii towarzyszyły krytyczne braki środków
ochronnych, których jedynie niewielkie ilości znajdowały się w magazynach.
Dzięki mediom i sieciom społecznościowym bardzo szybko zaczęły się rozprzestrzeniać niepokojące informacje. Ludzie śledzili sytuację we Włoszech,
solidarnie dokonywali wpłat, nakładali na swoje facebookowe zdjęcia profilowe tzw. maski, które miały wyrazić współczucie i wsparcie dla mieszkańców Włoch, a także innych krajów. Dzielenie się informacjami funkcjonowało
oczywiście również pomiędzy Romami. Korzystają oni bowiem w sposób
masowy z sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i TikTok.
Później okazało się, że ma to zasadnicze znaczenie.
3 marca rząd wprowadził pierwsze środki bezpieczeństwa związane z epidemią. 10 marca ogłoszono, że nazajutrz zostaną zamknięte szkoły. 12 marca
o godzinie 14 został ogłoszony stan wyjątkowy z szeregiem ograniczeń wobec
obywateli i przedsiębiorstw. 14 marca zostały zamknięte restauracje i większość innych lokali. O północy z 15 na 16 marca zamknięto granice państwa
(oprócz sytuacji wyjątkowych).
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Z uwagi na okoliczności oraz na liczbę pytań
w obliczu nowego szczytu zachorowań i gwałtownego rozprzestrzeniania się wirusa większość czeskich mediów poświęcała w ciągu
pierwszych trzech miesięcy bardzo dużo uwagi
COVID-owi. Powstawały nowe programy telewizyjne – formaty, w których radzono ludziom, jak
mogą się chronić, co mają robić, a czego mają się
wystrzegać. Po zamknięciu szkół były konieczne
również programy nauczania dla tych placówek
itp.
Krótko mówiąc, przestrzeń medialna była całkowicie pochłonięta przez temat pandemii, co
działo się wszakże na całym świecie, tak jakby nie
było innych tematów. Pobliskie Włochy ze względu na liczbę ofiar stały się alarmującym przypadkiem, którego losu nie chciały powtórzyć inne
kraje, łącznie z Czechami. Uwaga skupiła się także
na krytyce rządu i na braku wystarczającej ilości
środków ochronnych. Brakowało maseczek, respiratorów, wentylatorów płucnych. Nawet zwyczajna dezynfekcja stała się deficytowa, również dla
lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego: sanitariuszy, salowych itp. Okazało się,
że rząd ofiarował Chinom miesiąc wcześniej około
miliona maseczek, zamiast zapewnienia jakiejkolwiek rezerwy dla swoich obywateli. Następnie zaczął kupować od Chin artykuły medyczne, między
innymi testy, często złej jakości i zbyt drogie.
Z drugiej strony także dzięki pewnemu rodzajowi paniki w obliczu nieznanego ludzie bardzo
się zjednoczyli. Powstało wiele inicjatyw opartych
na wzajemnym wsparciu, ludzie sami zaczęli szyć
środki ochronne i rozdawać je kolejnym potrzebującym, zaś niesamowita solidarność Czechów
wiosną tego roku stała się wzorcowa dla wielu
krajów. Właśnie w tym czasie było bardzo potrzebne i istotne, aby w tę pomoc włączyli się również
Romowie. I działo się to rzeczywiście spontanicznie, także dzięki działalności stowarzyszenia
obywatelskiego Romea i dziennikarzy z romskich
kręgów. Niezwykle cenne stały się działania wielu Romów pracujących w służbach socjalnych, w
służbie zdrowia, w terenie. Ich pomoc skupiała się
na szyciu i dystrybucji maseczek, później także
na rozdawaniu środków dezynfekcyjnych mieszkańcom społecznie wykluczonych obszarów. Pomoc była zorientowana nie tylko na Romów, lecz
także na seniorów, domy dziecka itp. Oczywiście
była również ukierunkowana na personel medyczny, przykładowo poprzez szycie maseczek
dla szpitali.
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To wszystko od początku było monitorowane i
upubliczniane. Należy wspomnieć, że w Czechach
funkcjonuje wyjątkowy model. My, dziennikarze
(jest nas około 6-8), pracujący w serwisach informacyjnych telewizji czeskiej lub czeskiego radia
oraz w innych mediach już od wielu lat ściśle ze
sobą współpracujemy. Osiemnaście lat temu część
z nas postanowiła założyć wyjątkowy i często odwiedzany serwis informacyjny Romea.cz z publikacjami w formie tekstów i materiałów audiowizualnych: www.romea.cz. Wiąże się z nim również
organizacja kursów medialnych dla Romów oraz
współpraca z dziennikarzami mediów społecznościowych i z aktywnymi Romami mieszkającymi
w Czechach.
My, przedstawiciele Romów pracujący w
mediach większościowych, od lat umacniamy
współpracę z romskimi kolegami. Próbujemy
właśnie w ramach mediów większościowych prezentować pozytywne przykłady Romów: sportowców, studentów, lekarzy, przedstawicieli innych profesji opartych na pomaganiu innym itp.,
wpływając tym samym na poprawę wizerunku
Romów w społeczeństwie. W podobny sposób
postępowaliśmy także w obliczu COVID-u na początku pandemii.
Zaczęto upubliczniać przykłady Romów, którzy udzielają pomocy, dokumentując ich wysiłki
za pomocą fotografii i filmów. Pierwszy artykuł
o tej pomocy, wsparty materiałem audiowizualnym, został opublikowany już 19 marca 2020 roku
(http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/
video-romove-z-ruznych-mest-se-zapojili-do-sitirousek) i motywował wielu kolejnych, udzielających pomocy Romów, aby dokumentowali swoją
pomoc i ją upubliczniali. Jednocześnie posłużył za
wzór dla pozostałych dziennikarzy, również z mediów większościowych, którzy zaczęli zajmować
się historiami Romów niosących pomoc.
W ten sam sposób postępowaliśmy także w
kolejnych tygodniach. Udało się nam przedstawić wysiłki czeskich Romów w kilku mediach
większościowych, a nawet w cieszącej się największą oglądalnością redakcji informacyjnej
telewizji czeskiej. Tam w czasie pandemii zawsze
pod koniec programów składano komuś podziękowania. Zwrócili się również do mnie, dając mi
czterdzieści sekund, aby zmieścić w nich materiał
na temat pomocy niesionej przez Romów w tych
niełatwych czasach. Tak też uczyniłam, ważąc
każde słowo i dodatkowo przekazując telewizji
fotografie.
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Jestem przekonana, że coś podobnego nie
udało się w innych krajach. Nigdzie indziej nie
składano Romom podziękowań w głównym
czasie antenowym. Zapewnia to uwagę około
dwóch milionów widzów. Załączam odnośnik
oraz tekst podziękowania: https://www.youtube.
com/watch?v=FTrCc357hbM.
„Również wielu Romów pomaga w okresie
stanu wyjątkowego. Niektórzy pracują w służbach socjalnych, inni w ramach wolontariatu dostarczają zakupy dla seniorów. Szyją też setki maseczek dla domów spokojnej starości i szpitali. Na
przykład mieszkańcy Bíliny zorganizowali zbiórkę dla domu dziecka Klokánek Teplice, w Ústí od
dłuższego czasu przygotowują i rozdają jedzenie
potrzebującym. W Ostrawie oprócz dystrybucji
maseczek i środków dezynfekcyjnych pomagają
między innymi przy zapisywaniu dzieci do szkół.
W Brnie przy współpracy z bankiem żywności
dostarczają posiłki samotnym matkom. Podziękowania dla nich przekazała w głównej części
informacyjnej programu Udalosti (Wydarzenia)
dziennikarka Jarmila Balážová: Chciałabym podziękować także Romom, którzy w tej niełatwej
sytuacji pomagają innym. Czy jako lekarze i pie-
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lęgniarki, czy też jako personel pomocniczy w
szpitalach lub często decydując się na szycie
maseczek, rozdawanie środków dezynfekcyjnych
i jedzenia dla potrzebujących. Trzeba jednak
także zbierać i inwestować pieniądze w pomoc
dzieciom z domu dziecka Klokánek lub dla samotnych matek. Dziękuję wam za to, że myślicie
także o innych”.
Należy podkreślić, że jest to rezultatem wieloletniej współpracy, nie jednego dnia. Jednak
nie mówimy tylko o pozytywnych aspektach.
Oczywiście wspomniane wysiłki, w szczególności
w komentarzach pod artykułami, spotykają się
czasem z nienawistnymi uwagami i formą tzw.
antycyganizmu.
Odnotowaliśmy niezbyt liczne reportaże i artykuły w mediach większościowych, które mogły
wywołać panikę, były nieprofesjonalnie zrealizowane lub napisane. Próbowaliśmy na nie reagować komentarzami na stronie Romea.cz lub
poprzez natychmiastową komunikację z redaktorami naczelnymi mediów większościowych, w
których wspomniane publikacje się ukazały. Chodziło zwłaszcza o informacje na temat Romów,

którzy ze względu na COVID-19 planują powrót
z Wielkiej Brytanii do Czech – nie mając środków
finansowych ani zabezpieczonego mieszkania itp.
Są to wiadomości, z którymi pracuje się ciężko,
ale przez niektóre osobiste kontakty udało się je
wyraźnie zahamować. Warto wspomnieć o regularnych wywiadach wspomnianego serwisu Romea.cz z Romami, którzy są aktywni nie tylko w
Czechach, lecz także na Słowacji, w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Było to zasadnicze
źródło informacji, a na szczególną uwagę zasługuje praca Richarda Samka, reportera telewizji
czeskiej, który większość tych wywiadów dla portalu Romea.cz nagrał przez Skype’a.
Nie mam wystarczającej przestrzeni, żeby móc
tu pisać o kolejnych przykładach postawy Romów
w czasie pandemii, ale warte wzmianki są jeszcze
dwie sprawy. Po pierwsze, po osłabnięciu pierwszej fali entuzjazmu i solidarności, wraz z przybywającymi „specjalistami do spraw COVID-19”
zaczęły się pojawiać różne plotki i fake newsy
głoszące, że COVID-19 właściwie nie istnieje i że
chodzi tylko o manipulację. Te informacje zaczęła przekazywać w mediach społecznościowych
również część Romów i okazało się, że właśnie ta
część jest bardzo podatna na manipulację i dezinformację. Należy im ciągle tłumaczyć, udowadniać, uczyć, pracować ze źródłami itp. Oczywiście
brakuje do tego celu wystarczającego potencjału
ludzi i środków finansowych. Nie chodzi o cechę
specyficznie romską, lecz ogólną. Druga sprawa

dotyczy pewnego przyzwyczajenia – człowiek po
prostu oswaja się ze wszystkim, również strachem
czy obawami. Chociaż przy pierwszej fali pandemii Czechy należały do wiodących krajów europejskich pod względem radzenia sobie z sytuacją,
solidarności i niskiego odsetka zachorowań, przy
drugiej fali spadły na jedno z ostatnich miejsc w
Europie. W błyskawicznym tempie zwiększa się
tam liczba pozytywnych wyników testów (liczba
zarażonych rośnie już od lata, ale najbardziej dynamiczny wzrost notuje się od jesieni), brakuje
danych, testów (także na obecność przeciwciał).
Wzrasta również niezadowolenie ludzi z decyzji
podejmowanych przez rząd. W związku z chaotycznymi działaniami władzy często traci na sile
jednoznaczne przekonanie o zasadności noszenia
maseczek i zwiększaniu środków bezpieczeństwa.
Osłabia się zarazem potrzeba solidarności – w ramach drugiej fali pandemii już nie występuje.
Chodzi ponownie o powszechne zjawisko,
którego naturalną częścią są Romowie. Niektórzy
uważają noszenie maseczek, zachowanie dwumetrowego dystansu i potrzebę ograniczeń za
konieczne, inni natomiast to odrzucają, co przejawia się także w wyrażaniu przez nich poglądów
w mediach społecznościowych.
Czas pokaże, jak będzie wyglądał dalszy rozwój sytuacji. A media się do tego dostosują.

JARMILA BALÁŽOVÁ (ur. 1972 w Brnie) to
czeska dziennikarka, moderatorka i aktywistka
romska.

W 2002 roku była moderatorem talk show Áčko dla
komercyjnej stacji telewizyjnej NOVA.
Balážová była również redaktorką naczelną miesięczników drukowanych Amaro gendalos („Nasze
lustro”) i Romano voďi („Romani Soul”). Moderowała programy „10 Minute Insight” (Desetiminutovka) i
„Three” („Trin „) dla ROMEA TV, pierwszego internetowego kanału telewizyjnego o treści romskiej, założonego przez organizację ROMEA, której jest współzałożycielką (do 2014 roku pełniła funkcję przewodniczącej rady dyrektorów ROMEA). Od 2014 r. pracowała jako rzecznik prasowy ministra praw człowieka
Jiří Dienstbier, a od listopada 2015 do 2018 r. pełniła
tę samą funkcję w Ministerstwie Edukacji, Młodzieży
i Sportu. Była członkiem kilku organów doradczych
rządu Republiki Czeskiej, a także członkiem różnych
europejskich grup romskich.

W 1997 roku ukończyła dziennikarstwo na Wydziale
Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola. Jest laureatką
prestiżowej nagrody im. Karela Havlíčka Borovskiego
i pracowała dla publicznego nadawcy Czeskiego Radia, gdzie w zespole redakcyjnym Czeskiego Radia 6
regularnie tworzyła programy dyskusyjne, wywiady i
portrety radiowe. Pracowała także dla publicznej Telewizji Czeskiej jako dramaturg programów dla dzieci i
młodzieży. Jest autorką kilku filmów dokumentalnych
emitowanych przez Telewizję Czeską w ramach serii
„Dzieci chwili” (Děti okamžiku).
Później współpracowała i moderowała program
„Pěna dní” oraz prowadziła własny program „Wywiady” (Rozhovory).

Fotografie: ROMEA

Obecnie jest niezależną dziennikarką.
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Marek Isztok
Roman Kwiatkowski

Pamięci
Dr. Tadeusza Czekaja
O

kres pandemii, w jakim żyjemy od marca, sprzyja refleksji nad
naszą śmiertelnością, którą na co dzień zagonieni obowiązkami,
terminami i pogonią za pieniędzmi odrzucamy, wypieramy ze świadomości. Choroby i śmierć są takie bliskie i wszechobecne, że dla wielu z
nas zupełnie abstrakcyjne. Funkcjonujemy w „bańce” nieśmiertelności,
kulcie ciała, witalności, młodości i sprawności. Czas izolacji i spowolnienia aktywności konfrontuje nas z przemijaniem, efemerycznością
naszej egzystencji. Obrazy ze szpitali, osaczenie strachem i zbliżającym
się zagrożeniem przypomina nam o „memento mori”.

W tym „covidowym” czasie, siedząc w domu, otrzymałem zaskakujący
telefon od Daniela Bartłomowicza, z którym przed laty pracowałem w Stowarzyszeniu Romów w Polsce. Później nasze drogi się rozeszły, jak to bywa
w życiu, natłok pracy, spraw rodzinnych, codziennych obowiązków sprawił,
że nasz kontakt stał się rzadki. Widząc jego numer na wyświetlaczu telefonu, poczułem, że coś istotnego musiało się wydarzyć. Moje przeczucie mnie
nie zawiodło, w toku rozmowy dowiedziałem się, że zmarł Tadeusz Czekaj.
Trudno powiedzieć, co w tym momencie poczułem, bo dopadło mnie, jak
to bywa w chwilach, gdy dowiadujemy się o czyjeś śmierci, wiele niejednoznacznych uczuć i emocji. W kulturze chrześcijańskiej o zmarłych można mówić tylko dobrze lub wcale.
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W tym samym dniu, wieczorem przed snem, zadałem sobie pytanie, kim
był dla mnie Dr Tadeusz Czekaj? To dziwne, że spotykamy się i pracujemy z
wieloma ludźmi przez długie lata, po czym pozornie o nich zapominamy,
kiedy los rzuci nas w inne miejsce. Ostatni raz Tadeusza Czekaja widziałem
zimą 2017 roku podczas mojej wizyty w SRwP w Oświęcimiu. Od tego czasu
zupełnie zniknął z mojej pamięci, aż do czasu usłyszenia nekrologu.
W ciągu kolejnych kilku dni od tej tragicznej informacji przez moją głowę
przepłynął strumień wydarzeń z czasów wzajemnej współpracy, przeszłość
wróciła z wielką siłą, intensywnością, uwypuklając pozornie nic nieznaczące
sytuacje, momenty, lapidarność minionego czasu.
Zrozumiałem, że Tadeusz Czekaj był kimś ważnym w moim życiu, pomimo
że nigdy tak naprawdę nie udało mi się go poznać prywatnie. Nie był moim
przyjacielem, kimś bliskim, z którym rozmawiałem o życiu, dzieliłem swoje
smutki i radości. Można by rzec, że to paradoks, jak może być bliska osoba
tak odległa i z którą nie zawiązano nici przyjaźni.
W obliczu takiej wiadomości nie mogłem nie skontaktować się z osobą,
która znała Doktora Czekaja najlepiej, czyli Prezesem Stowarzyszenia Romów w Polsce – Romanem Kwiatkowskim.
Najlepiej, jak od razu oddam głos Prezesowi…
To niezwykle smutna wiadomość, że Tadeusza nie ma już wśród nas. Wiedziałem, że od jakiegoś czasu choruje i nie jest z nim najlepiej, ale człowiek zawsze myśli pozytywnie i odrzuca od siebie najgorsze myśli. Wraz z odejściem
Tadka kończy się pewna epoka w historii Stowarzyszenia Romów w Polsce. Był
on dla mnie nie tylko bliskim współpracownikiem, lecz także przyjacielem. Stworzył podwaliny pod rozwój nowoczesnej instytucji, jaką jest obecnie Stowarzyszenie. Wykonał wielką i tytaniczną pracę przy tworzeniu Romskiego Instytutu
Historycznego, Biblioteki, archiwum, był nieocenionym ekspertem i autorytetem
w tych dziedzinach. Swoim uporem, konsekwencją, krok po kroku, cegiełka po
cegiełce, wspólnie udało się stworzyć coś wyjątkowego, innowatorskiego, czym
jest Romski Insytut Historyczny wraz z profesjonalnym archiwum i biblioteką.
W Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza (MT.7:15-20) zapisane zostały znamienne słowa: „Po owocach poznacie ich”, które doskonale opisują drogę
życiową Tadeusza, która okraszona była wieloma takimi owocami. To znamienne, że kiedy odchodzą wybitni ludzie, a takim bez wątpienia był Tadeusz Czekaj,
zostawiają po sobie ślad, dziedzictwo, właśnie owe biblijne owoce. Za 5, 10, a
nawet 20 lat „owoce” Tadeusza nadal będą żyły, służąc kolejnym pokoleniom
romskich i nieromskich badaczy, naukowców, historyków, dziennikarzy oraz
zwykłych pasjonatów romskiej kultury i historii. Stworzone dzieła zostaną z
nami i będą nam przypominać o Tadeuszu, jego życiu i pracy.
Jestem przekonany, że Tadeusz zostawił serce dla Stowarzyszenia. Ujmował
nas swoim spokojem, dystansem, życzliwością, szczerością, taktem.
Osoba Tadeusza to nie tylko tworzenie instytucji, zarządzanie projektami
strukturalnymi, nadzór nad tworzeniem wystaw stałych i czasowych, ale także
wychowanie rzeszy romskich specjalistów, studentów, naukowców i pracowników Stowarzyszenia. Pod jego okiem wychowywało się w ramach stowarzyszenia nowe pokolenie romskiej inteligencji, dla którego był autorytetem, mentorem, wychowawcą. Tadeusz odszedł przedwcześnie, mógł jeszcze wiele zdziałać,
będzie mi go niezwykle brakować. Z Tadeuszem przeżyliśmy wiele wspaniałych
chwil, jak to w życiu - nie brakowało również tych gorszych i smutniejszych.
Wspólnie przeprawialiśmy stowarzyszenie po często niespokojnych kolejach
losu. Zawsze mogłem liczyć na jego wsparcie, radę, pomoc. Chociaż często się
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spieraliśmy, to na końcu zawsze dochodziliśmy do porozumienia. Tak bardzo się
różniliśmy, a zarazem tak wiele nas łączyło, jeśli chodzi o wartości, pryncypia,
poczucie misji, działanie na rzecz mniejszości romskiej.
Będzie mi ciebie bardzo brakowało, przyjacielu, odpoczywaj w spokoju, a my
tutaj będziemy kontynuować twoje dzieło!
Te poruszające słowa prezesa wywołały u mnie całą falę wspomnień
związanych z Tadeuszem Czekajem, z którym współpracowałem codziennie
przez ponad 5 lat, w latach 2005 - 2010 kiedy tuż po studiach na UJ dołączyłem do pracy w Stowarzyszeniu Romów w Polsce. Jako świeżo upieczony
absolwent historii, zafascynowany tematyką mniejszości romskiej, wykonałem w grudniu 2004 roku telefon do siedziby SRwP w Oświęcimiu. Osobą,
z którą rozmawiałem był właśnie Tadeusz Czekaj, uderzył mnie spokój jego
głosu, rzeczowość, a zarazem pewna flegmatyczność, co od razu przywołało
w mojej głowie obraz intelektualisty w starym stylu z nieodzownymi atrybutami: papierosem, okularach i biurkiem pełnym książek i rozrzuconych
dokumentów. Na końcu naszej rozmowy otrzymałem oschłą informację, że
w przypadku zainteresowania moją osobą dostanę telefon, podczas którego
ustalone zostanie miejsce i czas spotkania z prezesem stowarzyszenia. Faktycznie po jakimś tygodniu takowy telefon otrzymałem, i znów od Tadeusza
Czekaja, dający zielono światło dla mojego przybycia do Oświęcimia. Niby
zwykła procedura ubiegania się o pracę, niemniej jak się później dowiedziałem to Tadeusz Czekaj pozytywnie zaopiniował moją kandydaturę do pracy
w SRwP.
Z wiekiem, a przekroczyłem już magiczną barierę 40 lat, staję się coraz
bardziej sentymentalny i gloryfikujący przeszłość, z pietyzmem i nostalgią
podchodzę do dawnych książek, wydarzeń i ludzi, których spotkałem, kiedy
byłem młody. Odejście Tadeusza Czekaja uświadomiło mi, że bez niego być
może nigdy nie pracowałbym w Stowarzyszeniu Romów w Polsce, a tym samym ominęłaby mnie być może największa i najwspanialsza przygoda intelektualna i zawodowa mojego życia. Oczywiście wiele w tym mojej idealizacji, niemniej te 5 lat były wyjątkowe, pod każdym względem. To nie był czas
pracy zawodowej, tylko nieustanna fascynacja, misja, gdzie nie liczyły się godziny pracy, zmęczenie, stres, bo obecność w tym niezwykłym zespole ludzkim dawała spełnienie, poczucie sensu, dodawała skrzydeł, dawała poczucie
sprawczości. Nie byłoby tych cudownych lat, kopalni wspomnień i zawartych
przyjaźni bez Tadeusza.
Jak zapamiętałem współpracę z Tadeuszem Czekajem? Z jednej strony
wywoływał we mnie irytację i bunt, nie nadawaliśmy na tych samych falach,
wiele nas dzieliło - pokoleniowo, charakterologicznie i mentalnie. Po latach
mogę jednak powiedzieć, że wiele się od niego nauczyłem, był moim mentorem, osobą, która wprowadzała mnie w metodykę pracy w wielu dziedzinach: archiwistyki, muzealnictwa, tworzenia dokumentacji i korespondencji
oraz przygotowywania i realizacji projektów unijnych. Przede wszystkim był
osobą o wielkiej wiedzy i doświadczeniu, o wysokiej kulturze osobistej, skryty, spokojny, ale też szarmancki, posługujący się na co dzień piękną polszczyzną. Zapewniał spokój, panował nad chaosem, nie dopuszczał, aby fantazja
wzięła górę nad twardą rzeczywistością.
Był niezwykle metodyczny, wyważony i zawsze podchodził do wszelkich
problemów z naukową optyką, racjonalizmem. Zawsze imponowała mi
jego precyzja myśli i oszczędność formy. To, co mi zajmowało całą stronę, on
kwitował jednym zdaniem, zawsze piekielnie trafnym i precyzyjnym. Ciągle
mam żywo w pamięci te nieustanne seanse poprawek, jakie miały miejsce
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w jego gabinecie, których wynikiem były liczne przekreślenia, podkreślenia i
uwagi zaznaczane na marginesach moich draftów artykułów, korespondencji czy przemówień. Bywało, że dany dokument musiałem poprawiać 8-10
razy, zanim uzyskał akceptację z jego strony.
Umiejętność precyzji, prowadzenia korespondencji, cały warsztat tworzenia dokumentów zdobyłem dzięki Tadeuszowi Czekajowi. Jeszcze więcej
wiedzy, doświadczenia i praktycznych wskazówek zyskałem w obszarze realizacji projektów unijnych. W tej dziedzinie Tadeusz Czekaj był profesjonalistą.
Już po opuszczeniu stowarzyszenia w 2010 roku przez ponad 5 lat pracowałem w obszarze zarządzania, implementacji, monitoringu i ewaluacji
projektów społecznych na rzecz grup wykluczonych. Nie byłoby to możliwe,
gdybym nie miał możliwości uczyć się i podpatrywać w codziennej pracy
projektowej Tadeusza Czekaja, którego wskazówki wykorzystywałem w mojej pracy wiele lat później i były nadal aktualne, nadające się do zastosowania, co świadczy dobitnie, jakiej klasy był on specjalistą.
Wspomnienia to nie metodyka, praca, pismo, to przede wszystkim obrazy. Jakie obrazy Tadeusza Czekaja, czy też ich fragmenty, strzępy pozostały w
mojej pamięci? To jego fizjonomia, szczupła sylwetka, wydatny orli nos, charakterystyczny wąsik, łysina, zawsze nieodzowny garnitur, krawat, skórzana
teczka, szybki sprężysty krok, kapelusz na głowie, okulary w staroświeckiej
oprawie. Z uwagi na wadę wzroku na zawsze ze mną zostanie obraz czytającego Tadeusza Czekaja, który analizując jakiś dokument lub tekst, trzymał go
na wysokości swoich oczu, przekrzywiał głowę lekko w prawo, cofając przy
tym brodę i opuszczając głęboko okulary na czubek nosa. To jest coś, co wryło się już na zawsze w moją pamięć, kiedy myślę o Tadeuszu Czekaju.
Stowarzyszenie w tym czasie tworzyło wiele ciekawych i niezwykłych osobowości, co z jednej strony było niezwykle twórcze, inspirujące, generowało
nietuzinkowe pomysły, z drugiej kreowało presję, ogromne oczekiwania,
co sprawiało, że podczas wielu spotkań czy burzy mózgów emocje sięgały
zenitu, sytuacja bywała napięta. I w tym zgiełku rozmów, gorących dyskusji
zawsze jedna osoba zachowywała kamienny spokój, pozostawała poza tym
„kotłem”, był nią Tadeusz Czekaj. W chwilach przesilenia całą tę sytuację rozbrajał jednym pytaniem: „Prezesie, czy mogę wyjść zapalić”.
Wracając wspomnieniami do narad i spotkań, intrygowało mnie, że podczas omawiania danego zagadnienia, wymiany myśli, opinii, kreowania
pomysłów czy strategii Tadeusz Czekaj zawsze miał ze sobą kartkę białego
papieru, którą zapełniał przeróżnymi esami i floresami w różnych konfiguracjach. Czego nie było na tych rysunkach – figury geometryczne, kwiaty, zawijasy, a wszystko to tworzyło coś na kształt magicznego ogrodu. Być może to
była jego oryginalna metoda na ułożenie myśli, nadania porządku procesowi
myślenia, wizualna próba uporządkowania świata idei. Papieros był czymś
emblematycznym, można by rzec, myślisz Tadeusz Czekaj, widzisz papierosa
w ustach, jego charakterystyczny sposób palenia, długie zaciągania, krótkie
kłęby wypuszczanego dymu. Podczas palenia Tadeusz zawsze chodził, kilka
kroków wprzód, zatrzymanie, następnie powrót, niczym trener przechadzający się wzdłuż bocznej linii boiska.
Żałuję, że pomimo tylu wspólnie spędzonych godzin, dni, miesięcy, lat nie
udało mi się poznać Tadeusza Czekaja jako osobę prywatną, nie jako mentora, szefa, naukowca, profesjonalistę, tylko po prostu Tadeusza. Nigdy nie poznałem jego prywatnych opinii, gustów, fascynacji, przez cały czas nawet już
formalnie nie pracując w stowarzyszeniu nigdy nie przeszedłem z nim na „ty”,
zawsze zwracałem się per „panie doktorze”. Nie wyszliśmy nigdy poza obszar
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pracy, konwenansów społecznych, systemu hierarchii. Wywarłeś jednak na
mnie wpływ o wiele większy niż niektóre osoby, które były mi duże bliższe na
niwie prywatnej czy intymnej.
Z twoją śmiercią umarła też cząstka mojej pamięci, odszedł świat, którego
byłem częścią, została pustka, po czymś niezwykłym, niepowtarzalnym, nie
do podrobienia. Oby już w innej rzeczywistości moglibyśmy się kiedyś znowu spotkać, porozmawiać o życiu, przeszłości, o tym, co było naszą wspólną
przygodą. Na koniec chciałbym się pożegnać z tobą tymi słowami:
„Nie chciejmy się poddać czasowi,
Choć bardziej nas pragnie podzielić.
Jak cząstką twego życia byliśmy,
Tak cząstką twej pamięci będziemy...”
Żegnaj, drogi Tadeuszu.
3 sierpnia 2020 roku zmarł dr Tadeusz Czekaj, historyk, twórca i dyrektor
Romskiego Instytutu Historycznego, autor wielu prac naukowych o naszej
historii.
Gdy odchodzi człowiek tak ważny, mówi się zwykle o tym, jak bardzo będzie
go brakowało. Ale ja wolę powiedzieć o tym, jak bardzo wciąż będzie obecny
wśród nas.
Tak, to prawda, że zabraknie jego inteligencji, wiedzy, spokoju, pod którym
skrywał wojowniczy charakter bezkompromisowego badacza dziejów. Ale pozostanie dzieło jego życia - dorobek naukowy, Romski Instytut Historyczny, zasady rzetelności i bezstronności, które wpajał nam i którymi będziemy się kierować, kontynuując jego prace. Był strażnikiem naszej historii. Teraz my będziemy
strażnikami jego dzieła.
Żegnaj przyjacielu, obyś tam, gdzie teraz jesteś, był równie potrzebny, jak byłeś potrzebny nam tutaj.
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Romów w Polsce
Roman Kwiatkowski
oraz współpracownicy i koledzy ze Stowarzyszenia
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Fot. RIH

HISTORIA
Tadeusz Czekaj

Polityka władz
polskich wobec
Romów
po II wojnie światowej

1. Polityka państwa komunistycznego:
„produktywizacja” i asymilacja
Po II wojnie światowej polscy Romowie, którzy przeżyli hitlerowskie prześladowania, starali się powrócić do tradycyjnego stylu życia. Romowie wędrowni wrócili do życia w taborach i wyruszyli na dawne, choć ograniczone
nowymi granicami szlaki.
W zasadzie było to życie półwędrowne. Tabor wyruszał w kwietniu, a wracał jesienią, by z nastaniem wiosny znów wyruszyć w drogę. Romowie górscy
– od pokoleń osiadli – którzy przetrwali okupację, ukrywając się lub uchodząc na Słowację, powrócili do poprzednich siedzib. W 1950 roku na około
15 tys. Romów zamieszkujących Polskę blisko 75 procent wędrowało. Znaczna ich część miała jednak stałe zimowe siedziby.
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Fot. J. Helfer, z arch. RIH

Jaka była wówczas sytuacja społeczności romskich? Romowie żyli w niepozbawionej konfliktów symbiozie ze społecznością większościową. Tworzyli swój tradycyjny i odrębny świat, opierający się na wewnętrznej hierarchii
społecznej, własnym systemie wartości, romskim prawie zwyczajowym, odrębności językowej, kulturowej, etnicznej. Dotyczy to głównie Romów wędrownych, dla których wędrówka – z powodów kulturowych, ale również
ekonomicznych – stanowiła istotny element tradycji. Romowie osiadli zasadniczo nie uczestniczyli w tej tradycji. Charakteryzowali się jednak odrębnością kulturową. Ich związki ze społecznościami lokalnymi były bliższe, choćby
ze względu na sposób zarobkowania. Żyli jednak w izolacji od lokalnych społeczności większościowych.
Romska odrębność była w wielu aspektach nie do przyjęcia dla szeroko
rozumianej administracji państwa. Konsekwencją tego stanu rzeczy było
podejmowanie przez organy władzy państwowej działań dotyczących społeczności romskich, których ogólną ramą prawną była Konstytucja PRL z
1952 r. Konstytucja ta określała prawa i obowiązki obywateli, przykładowo
obowiązek odbycia zasadniczej służby wojskowej, obowiązek szkolny dla
dzieci czy też obowiązek stałego zatrudnienia w określonym miejscu. W opinii władz polscy Romowie nie mogli i nie chcieli korzystać z (teoretycznie)
gwarantowanych przez Konstytucję praw ani też wypełniać narzucanych
przez nią obowiązków. Inaczej mówiąc, Romowie, zwłaszcza wędrowni, stanowili wyzwanie dla prowadzonej przez państwo polityki homogenizacji
życia społecznego, wspieranej przez tworzone w tym celu akty prawne. Konstatacja tego faktu była powodem szczególnej koncentracji władz na społeczności romskiej i leżała u podstaw stworzenia regulacji prawnych, które
jej dotyczyły.
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W dniu 23 maja 1952 roku Prezydium Rządu podjęło uchwałę o pomocy
państwa polskiego w przechodzeniu „ludności cygańskiej” na osiadły tryb życia. Uchwała przewidywała szereg wychowawczych oddziaływań, mających
na celu przekonanie „Cyganów” do porzucenia koczownictwa, osiedlenia się
i podjęcia pracy kontrolowanej przez władze państwowe. Ustawę tę można
określić jako paternalistyczną. Działania władz wobec Romów określano w
niej jako roztoczenie „stosownej opieki”, na co przeznaczono określone fundusze w budżetach rad narodowych. Jednocześnie ustawa uczyniła Romów
grupą specjalnej troski, specjalnego nadzoru oraz specjalnej kontroli, z czym
wiązało się rozpowszechnione przekonanie o kryminalnych skłonnościach
„Cyganów”. Świadczy o tym na przykład kolportowana przez komendy wojewódzkie Milicji Obywatelskiej broszura „Przestępczość wśród Cyganów”1.
Osiedlenie Romów wędrownych posiada dość bogatą literaturę2. Dlatego
przedstawię tylko najważniejsze fakty. Bezpośrednio po podjęciu uchwały z 1952 r. powołano referat do spraw „ludności cygańskiej”. Władze miały
jednak problemy z jego składem: cyganolog Marian Bednarski i poeta Jerzy
Ficowski zrezygnowali na przykład z udziału w tym zespole. W konsekwencji pojawił się pomysł powołania Pełnomocnika Rządu do spraw Osiedlenia
Cyganów, który miał opracować plan osiedlenia i „produktywizacji” Romów
oraz przygotować projekt ustawy zakazującej koczowniczego trybu życia.
Pełnomocnik miał kontrolować pracę resortów i rad narodowych nad rozwiązaniem tzw. kwestii cygańskiej. W rzeczywistości ani referat, ani instytucja pełnomocnika nie funkcjonowały zgodnie z zamierzeniem władz.
W dniu 3 czerwca 1952 r. tekst uchwały i instrukcje jej wykonania przesłano do prezydiów wojewódzkich rad narodowych. We wrześniu tego roku
Komendant Główny Milicji Obywatelskiej wydał zarządzenie dotyczące zewidencjonowania Romów i powołano komisje spisowo-ankietyzacyjne w
ramach tzw. akcji „C”. Szczegóły akcji ustalono z komitetami wojewódzkimi i
powiatowymi PZPR. Podczas akcji Romów fotografowano, daktyloskopowano, wydawano akty stanu cywilnego i karty meldunkowe, a wójtom wędrownych taborów książki meldunkowe.
W roku 1953 sporządzono notatkę z wykonania uchwały, z której wynikało, że nie nastąpił przełom w zmianie trybu życia Romów i mimo podjęcia
pewnych działań „osiedleńczo-produktywizacyjnych” akcja nie przyniosła
planowanych rezultatów. Wskazywano przy tym na duży wpływ „wrogich
elementów cygańskich” (starszyzny romskiej) na paraliżowanie realizacji programu. Zakrojona na dłuższy czas „akcja produktywizacji” przyniosła skromne efekty między innymi również dlatego, że władze terenowe nie realizowały jej założeń zbyt gorliwie. Na akcji skorzystali głównie Romowie osiadli,
którzy przenosząc się ze wsi do miast, uzyskali możliwość zdobycia pracy,
mieszkania i wykształcenia. Jeśli chodzi o Romów wędrownych, to do 1960
roku udało się władzom osiedlić 3-4 tysiące osób.
1 S. Bordowicz, K. Piskorski, S. Szczepaniak, Przestępczość wśród Cyganów. Oddział Szkolenia Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej, Warszawa 1957. Zob. akta IPN BU
1633/2923.
2 Tu zwłaszcza: A. Mirga, Romowie – proces kształtowania się podmiotowości politycznej
[w:] Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych 1944-1989, P. Madajczyk (red.), Warszawa
1998; L. Olejnik, Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960, Łódź 2003; Ł.
Sołtysik, Akcja ankietyzacyjna „C” z 22 września 1952 r. i paszportyzacja Romów z 7-10
marca 1955 r. na Dolnym Śląsku [w:] Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Studia nad zagadnieniem, J. Syrnyk
(red.), Warszawa 2009.
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Drugie tyle prowadziło życie na wpół osiadłe - mieszkali w wozach typu
wagonowego i przemieszczali się kilka razy w roku lub rzadziej. Pozostali ,ok.
5-6 tys., nadal wędrowali.

Fot. RIH

Cele polityki państwa i oficjalny status Romów próbowano określić w dokumencie przygotowanym w styczniu 1960 r. przez Komisję ds. Narodowościowych Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej3.
Wobec fiaska pierwszego programu osiedleńczego, w 1964 r. ruszyła tym
razem przymusowa kampania asymilacyjna, której częścią była ponowna
rejestracja ludności romskiej przez władze lokalne (obejmująca również wydawanie i kontrolę dokumentów tożsamości), mająca na celu ograniczanie
możliwości prowadzenia wędrownego trybu życia. Kampania ta okazała się
w dużej mierze skuteczna - przynajmniej w zakresie ograniczenia wędrownego trybu życia, choć nie zostało ono bynajmniej zlikwidowane całkowicie.
Oprócz ewidencjonowania wędrownych Romów, ustalenia ich liczebności i
miejsc zimowego postoju, postanowiono również poddać wszystkich badaniom lekarskim, zobowiązać do podjęcia stałej pracy, a ich dzieci posłać do
szkół. Następnie w porozumieniu z Wydziałem Administracyjnym KC PZPR
powołano (w marcu 1964 r.) międzyresortową komisję dla koordynowania
spraw związanych z osiedleniem i „produktywizacją” społeczności romskiej.
Wydany dla milicji zestaw wskazówek zatytułowano: „O możliwościach zastosowania przepisów ogólnopaństwowych do ludności cygańskiej ograniczających przede wszystkim ich koczowniczy tryb życia”. Rekomendował
on restrykcyjne egzekwowanie w stosunku do Romów ogólnych przepisów
administracyjnych, a więc przykładowo porządkowych, meldunkowych, bezpieczeństwa drogowego, przeciwpożarowego itp.
W marcu 1964 r. rozpoczęła się akcja „ustabilizowania ludności cygańskiej”.
Grupy urzędników Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW, Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej i przedstawicieli lokalnych władz tere3. Zob. L. Olejnik, op. cit., s. 580.
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nowych przeprowadziły lustrację zimowisk. Zespoły złożone z pracowników
wydziałów spraw wewnętrznych, oświaty, zdrowia, zatrudnienia odwiedzały
romskie rodziny w mieszkaniach, zapoznając się z warunkami bytowania,
sytuacją zdrowotną, edukacją dzieci, źródłami utrzymania, stopniem korzystania z pomocy opieki społecznej i aktualnymi potrzebami. Ostrzeżono Romów o konsekwencjach wyruszenia na wiosenną wędrówkę, do której wiele
rodzin się przygotowywało. Zarejestrowano wówczas 1146 koczowniczych
rodzin, czyli około 10 tys. osób. Dokonano kontroli dokumentów, w wyniku
której ustalono, iż 1529 osób nie ma żadnych dokumentów lub ma nieważne
dowody osobiste, a 234 osoby były notowane pod różnymi nazwiskami. Wydano wówczas 1406 nowych dokumentów tożsamości. Stwierdzono też, iż
1300 mężczyzn podlega obowiązkowi służby wojskowej.

Fot. RIH

Dla skutecznego egzekwowania naruszeń przepisów wprowadzono specjalny, przyśpieszony tryb karno-administracyjny, obowiązujący w stosunku
do Romów (Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1964 r.). Rozpoczęto też
szeroką akcję informacyjną w środkach masowego przekazu i w kinie, której
tematem były pozytywne efekty porzucenia wędrówki. Każda próba podjęcia wędrówki była odtąd pacyfikowana całą listą wniosków, które były kierowane przez odpowiednie służby do Kolegium Karno-Administracyjnego.
Zaczęto znowu tropić tabory. W efekcie władze mogły jesienią raportować,
że na miejscu pozostało 495 rodzin z 1146, a 129 rodzin przemieściło się tylko w ramach jednego województwa. Inne 360 rodzin osiedliło się w ciągu
lata na terenie innych województw niż zastali je wiosną urzędnicy MSW. Do
jesieni koczowały tylko 162 rodziny. Pod koniec roku kolegia mogły wykazać
się ukaraniem 199 osób. Tak w ciągu lata ustabilizowano wędrówki. Romom
przydzielono 505 mieszkań, stałą pracę podjęło 613 osób, a 96 rodzin osiadło
na roli. Z 2094 dzieci do szkoły poszło 1254, zaszczepiono 1864 osoby, a 141
osób trafiło do szpitali i sanatoriów.
W 1964 r. już bez wydawania specjalnych uchwał i rozporządzeń Romom
w Polsce skutecznie zabroniono jeździć taborami. W praktyce niemal całkowicie została uniemożliwiona wędrówka. Jakakolwiek pomoc dla Romów ze
strony państwa miała być odtąd uzależniona od faktu porzucenia przez nich
wędrownego trybu życia. Z roku na rok malała liczba wędrowców.
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Były jednak lata, gdy do drogi podrywały się liczniejsze tabory. Niektóre
skracały okresy wędrówki do kilku tygodni. W zasadzie do końca lat siedemdziesiątych wędrujący Romowie zostali niemal w całości osiedleni.
W działaniach, jakie miały na celu osiedlenie i włączenie Romów w struktury społeczne ówczesnego państwa, wyróżnić można dwa etapy. W latach
pięćdziesiątych ubiegłego wieku starano się zjednać starszyznę romską i we
współpracy z nią poprzez oferowaną pomoc zachęcić Romów wędrownych do
rezygnacji z wędrówek. Pomoc ta polegała głównie na zapewnieniu im warunków do zamieszkania oraz zatrudnienia. Starano się dostosować zatrudnienie
do specyfiki grupy poprzez tworzenie romskich, głównie kotlarskich, spółdzielni. Jednocześnie jednak oferowano Romom zatrudnienie w uspołecznionych zakładach produkcyjnych oraz państwowych gospodarstwach rolnych,
co odbywało się w systemie nakazowym. Starano się również tworzyć – z nikłym skutkiem – romskie towarzystwa społeczno-kulturalne, które z założenia
miały pośredniczyć w kontaktach z administracją lokalną.

Fot. RIH

Odrębną sprawą były trudności natury organizacyjnej. Wobec braku koordynacji działań na szczeblu centralnym główną odpowiedzialnością za koordynację narzuconych z góry zadań obarczono wojewódzkie rady narodowe,
które przerzucały ją na rady niższego szczebla.
Powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe, które borykały się z własnymi problemami, do działań tych podchodziły często sceptycznie, podobnie
jak przedsiębiorstwa, które w drodze nakazowej miały Romów zatrudniać.
Patrząc na problem od strony romskiej, można stwierdzić, że starszyzna
romska zdawała sobie sprawę, że intencją władz państwowych było rozbicie
tradycyjnych struktur romskich, które odgrywały decydującą rolę w zachowaniu własnej tożsamości kulturowej. Ogół społeczności Romów wędrownych z niechęcią a także lękiem odnosił się do perspektywy osiedlenia, tym
bardziej, że przejście na osiadły tryb życia w dużym stopniu utrudniało, czy
wręcz uniemożliwiało wykonywanie tradycyjnych profesji stanowiących dotąd podstawę bytu.
Inaczej sprawa przedstawiała się w przypadku Romów od wielu pokoleń
osiadłych na górskich terenach wiejskich. W okresie intensywnej industrializacji kraju, która przypadała na lata pięćdziesiąte XX w., prowadzono tam
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masową rekrutację pracowników potrzebnych na prowadzonych na wielką skalę budowach, a następnie – po przyuczeniu – w produkcji. Rekrutację prowadzono również w karpackich i podkarpackich osadach romskich. Objęto nią także Romów górskich, którzy już wcześniej przesiedlili
się na przyłączone do Polski w 1945 r. jej tereny zachodnie. Dla Romów
osiadłych była to okazja do uzyskania znacznie lepszych niż dotychczasowe warunków bytowych oraz awansu socjalnego i edukacyjnego. Ponadto miejscowe władze, które w przekazywanych do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych statystykach starały wykazać się osiągnięciami, nie zawsze
odróżniały ich od Romów wędrownych. Mogli więc liczyć na dodatkową
pomoc, na przykład mieszkaniową.
Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku
władze centralne skonstatowały, że prowadzona dotychczasowymi metodami akcja osiedleńcza i „produktywizacyjna” przyniosła nikłe rezultaty.
Wobec tego zdecydowano się zmienić taktykę.
Odtąd polegała ona na ponownej rejestracji i restrykcjach karno-administracyjnych zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z lipca 1964 r. W tym
celu w szerokim zakresie zaangażowano organy milicji obywatelskiej oraz
samorządowe kolegia do spraw wykroczeń.
Przymus karno-administracyjny oparty na skrupulatnym egzekwowaniu wobec Romów wędrownych przepisów prawnych – dotyczących
zwłaszcza obowiązku stałego zameldowania, zatrudnienia, obowiązku
szkolnego, przepisów porządkowych i przeciwpożarowych – połączony z
udzielaną w miejscu osiedlenia pomocą oraz akcją propagandową przyniósł oczekiwany przez władze skutek w postaci przymusowego osiedlenia grup wędrownych.
Wypada odnieść się do używanych tu określeń „produktywizacja” i
„asymilacja”.
W latach pięćdziesiątych i jeszcze sześćdziesiątych używano pierwszego z tych terminów.
Rozumiano go jako włączenie Romów do centralnie planowanej i kierowanej, uspołecznionej gospodarki, mającej działać w myśl zasady „od
każdego według jego możliwości, każdemu według jego pracy”, przy
czym pracę rozumiano jako stałe, etatowe zatrudnienie. Państwo – wówczas już zasadniczo jednolite narodowościowo – władze postrzegały jako
unitarne pod względem społecznym, politycznym i narodowym, oparte
na jednolitych podstawach ideologicznych. Po doświadczeniach okupacji
z nieufnością podchodzono do mniejszości niemieckiej i ukraińskiej, które
były skrupulatnie kontrolowane, a ich autonomię kulturalną ignorowano.
Romów określano jako „ludność cygańską”, „Cyganów”, w późniejszym
okresie jako „cygańską grupę etniczną”.
Termin „asymilacja” zastosowany do Romów pojawił się w latach sześćdziesiątych, a utrwalił w latach siedemdziesiątych. Jeżeli pod pojęciem
tym rozumieć wchłonięcie pod względem społeczno-kulturowym mniejszości narodowej lub etnicznej przez większość narodową, to można
mieć pewne wątpliwości, jeśli zważy się pomoc państwa dla romskich
towarzystw społeczno-kulturalnych, z których jedno (założone w latach
sześćdziesiątych w Tarnowie) istnieje nadal, a także pomoc w założeniu
i finansowaniu popularnego w latach siedemdziesiątych zespołu Roma.
Z drugiej strony te znaki odrębności społeczności romskiej pojmowano
jedynie w kategorii folkloru „grupy etnicznej”.
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Pozostaje do rozważenia kwestia wiążąca się z próbą odpowiedzi na pytanie: czy działania osiedleńcze, związane z przymusowym osiedleniem Romów
wędrownych i dobrowolnym przesiedleniem Romów osiadłych, wpłynęły na
występowanie w społeczeństwie większościowym postaw antyromskich i w
jaki sposób? Romowie wędrowni w gruncie rzeczy prowadzili życie półkoczownicze. W okresie zimowym zatrzymywali się na stałe, zasadniczo na terenach wiejskich, gdzie istniały warunki sprzyjające utrzymaniu koni, zabezpieczeniu wozów taborowych i wynajęciu pomieszczeń mieszkalnych. Tam
możliwa była koegzystencja z miejscową ludnością wiejską, która tradycyjnie
akceptowała ich, a przynajmniej tolerowała, z obustronną zresztą korzyścią.
Osiedlenie nastąpiło w miastach, gdzie stanowili element obcy, często niepożądany, bo przydzielano im lokale mieszkalne w centrum miast, które w
mniemaniu miejscowych im się należały, lub niekiedy w barakach wybudowanych na obrzeżach, gdzie tworzyli swoiste getta. W obu przypadkach trafiali więc tam, gdzie postrzegano ich w ukształtowany już, stereotypowy, czy
wręcz zmitologizowany sposób.

Truizmem jest stwierdzenie, że stereotypowy sposób oceny Romów i
postawy antyromskie nie były w okresie powojennym niczym nowym dla
społeczeństwa większościowego, ale ukształtowaną przez wiele pokoleń
tradycją. Bliski i z konieczności stały kontakt stwarzał pole do konfliktów, a
obustronna nieufność podsycała ten klimat. Pamiętać też trzeba, że przymusowe osiedlenie we wskazanych miejscach i zakaz prowadzenia tradycyjnego sposobu życia był dla osiedlonych Romów wydarzeniem traumatycznym, stąd występowanie u nich zachowań nieadekwatnych do sytuacji nie
byłoby niczym niezwykłym, a wzajemna obcość kulturowa sytuacji tych nie
ułatwiała. Z drugiej strony – zbliżenie obu społeczności sprzyjało nawiązywaniu stałych kontaktów i stosunków dobrosąsiedzkich nawet w warunkach
sąsiedztwa spowodowanego koniecznością. Jeśli chodzi o Romów osiadłych,
ich przesiedlenie również mogło być dla nich trudne, bowiem miejskie społeczności większościowe nie rozróżniały Romów należących do różnych grup
i oceniały je zgodnie z ukształtowanymi wcześniej w kontaktach z Romami
36
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wędrownymi stereotypami. W każdym razie w warunkach stabilizacji społecznej nie dochodziło do konfliktów na większą skalę. Konflikty tego rodzaju miały miejsce później, w warunkach załamania się dotychczasowego
ustroju społeczno-gospodarczego oraz w początkowej, burzliwej fazie tworzenia nowego. Symbolem tego zjawiska były rozruchy antyromskie w 1981
r. w Koninie i Oświęcimiu oraz późniejszy, mający miejsce w 1991 r., pogrom
w Mławie.

2. Kierunek: integracja
Po roku 1989 zrezygnowano (przynajmniej formalnie) z prowadzonych
wobec obywateli polskich narodowości romskiej działań asymilacyjnych
i stopniowo – nie od razu – podjęto działania integracyjne. Proces ten był
związany z interwencjami instytucji i organizacji europejskich, a także stopniowym rozwojem działających w Polsce organizacji romskich.
Lata dziewięćdziesiąte XX w. określane jako okres transformacji ustrojowej i gospodarczej oraz lata późniejsze przyniosły szereg istotnych zmian
wpływających na sytuację i pozycję w państwie mniejszości narodowych
i etnicznych, w tym romskiej. Do zmian tych trzeba w pierwszej kolejności
zaliczyć stworzenie warunków do swobodnego zakładania i funkcjonowania różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, fundacji, ogólnie określanych jako organizacje pozarządowe. Stworzono przez to możliwość autonomicznego reprezentowania przez mniejszości swoich interesów w sferze
Powstała w 1992 r. siedziba publicznej. Ogólnie – można stwierdzić, że uzyskały one podmiotowość w
kontaktach z administracją publiczną oraz w różnych sferach życia społeczSRwP. Fot. RIH
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nego, w tym – pod pewnymi warunkami – w sferze politycznej. Państwo zaś
uzyskało możliwość wspierania organizacji poprzez udzielanie dotacji z funduszy budżetowych, ale w ten sposób również możliwość wpływania na ich
działalność.
Już w latach dziewięćdziesiątych prawa mniejszości narodowych i etnicznych uwzględnione zostały w kilku ustawach o charakterze sektorowym.
Istotne było przyjęcie w 1997 r. nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Konstytucja ta gwarantowała prawo obywateli – w tym członków mniejszości – do równego traktowania. Zawierała też zakaz dyskryminacji i zapis o
obowiązku państwa w zakresie wspierania działań mających na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz ochronę odrębności kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Proces wprowadzania tych regulacji zakończyło uchwalenie w 2005 r. Ustawy o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz języku regionalnym, która określała wprost definicje mniejszości narodowej i etnicznej oraz zawierała listę tych mniejszości. W ten sposób mniejszości wymienione w ustawie uzyskały prawnie zagwarantowaną
podmiotowość.
Dla społeczności romskiej równie istotne były przemiany gospodarcze, jakie
wówczas następowały. Już tak zwana ustawa ministra Wilczka z 1988 r., zapewniając względną swobodę działania podmiotom prywatnym, uwolniła działal-

ność gospodarczą. Panujący w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
powszechny w sferze gospodarczej leseferyzm sprzyjał podejmowaniu prowadzonych na mniejszą skalę przedsięwzięć biznesowych. W środowiskach romskich skorzystały z tego bardziej przedsiębiorcze jednostki, które przez założenie i prowadzenie własnych firm weszły do ogólnego obiegu gospodarczego.
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Jednak duża część Romów nie radziła sobie w warunkach mnożenia przepisów utrudniających prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Pokątnie prowadzony handel nie zapewniał stabilnych warunków bytu wielopokoleniowym, często wielodzietnym rodzinom, stąd powszechność korzystania przez to środowisko z pomocy społecznej.
Powyższe spostrzeżenia dotyczą głównie grup romskich o tradycjach wędrownych. Przesiedleni wcześniej do ośrodków przemysłowych Romowie o
tradycjach osiadłych, którzy zatrudnieni byli głównie w przemyśle i budownictwie, również znaleźli się w złym położeniu.
W warunkach powszechnego upadku i likwidacji państwowych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych szybko ulegli pauperyzacji równoznacznej z koniecznością korzystania z pomocy społecznej. Tak zwana
terapia szokowa dotknęła w Polsce wiele grup społecznych, jednak wskazana grupa ze względu na stosunkowo niskie wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji. Podobnie zresztą
jak Romowie górscy zamieszkujący osady położone na Podhalu, Spiszu i w
Nowosądeckiem.
Problemy ubóstwa i marginalizacji Romów, a także przejawów ich dyskryminacji, podnoszone były przez tworzące się organizacje romskie. Pod koniec
lat dziewięćdziesiątych pojawiły się pierwsze raporty odnoszące się do tych
problemów. Dotarły one również do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które
podjęło się konstrukcji i prowadzenia finansowanych z budżetu państwa programów pomocowych przeznaczonych dla Romów. Równolegle Ministerstwo
Kultury rozpoczęło w swoim zakresie działania wspierające mniejszości narodowe, co wynikało wprost z konstytucyjnych zobowiązań państwa.
Ramy instytucjonalne procesu integracji kształtowały się stopniowo. Do
czasu zmian wprowadzonych Ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym kompetencje w zakresie realizacji polityki
państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych były rozproszone, zaś
koordynatorem wszystkich działań pozostawał minister spraw wewnętrznych i administracji.
Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym zmieniła sferę kompetencji i zadań organów administracji rządowej
w sprawach mniejszości narodowych i etnicznych, wskazując, że organem
właściwym w sprawach objętych ustawą jest minister właściwy do spraw
wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych - obecnie minister spraw wewnętrznych i administracji. Zmiany w sferze prawnej spowodowały zmiany organizacyjne. W strukturze Ministerstwa Kultury zlikwidowany został Departament Kultury Mniejszości Narodowych, natomiast
w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych - utworzono przejściowo Zespół
do spraw Kultury Mniejszości. Obecnie w strukturze Departamentu Wyznań
Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA sprawy mniejszości narodowych i etnicznych znajdują się w zakresie Wydziału Mniejszości
Narodowych i Etnicznych. Przejściowo - w okresie 2011 – 2015 - wydział ten,
jak i departament znajdował się w strukturze Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Do jego zadań należy prowadzenie spraw mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, m.in.:
(1) opracowywanie – w porozumieniu z przedstawicielami innych ministrów
– propozycji do założeń polityki państwa wobec mniejszości narodowych
i etnicznych;

DIALOG-PHENIBEN – 2020 nr 30

39

(2) opracowywanie i koordynacja programów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
(3) udział w pracach komisji, której zadaniem jest ocena i wybór wniosków o
udzielenie dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego;
(4) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób należących do
mniejszości narodowych i etnicznych oraz osób posługujących się językiem regionalnym;
(5) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w tym przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji oraz protokołów z tych posiedzeń;
(6) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej na
rzecz uwzględniania lokalnych potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym;
(7) utrzymywanie bieżących kontaktów z kierownictwami organizacji społecznych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym;
(8) przygotowywanie informacji problemowych i materiałów dotyczących
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych;
(9) opracowywanie materiałów związanych ze współpracą z instytucjami i
organizacjami działającymi na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języka regionalnego w ramach Komisji Europejskiej, Rady Europy
oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym została utworzona Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych jako organ
opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów. Komisję Wspólną tworzą
przedstawiciele wskazanych w ustawie organów administracji rządowej oraz
przedstawiciele mniejszości narodowych (białoruskiej, czeskiej, litewskiej,
niemieckiej, ormiańskiej, rosyjskiej, słowackiej, ukraińskiej, żydowskiej) i etnicznych (karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej), a także przedstawiciele społeczności posługującej się językiem regionalnym (kaszubskim).
Członków Komisji Wspólnej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na
wniosek ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości
narodowych i etnicznych. Opinie Komisji są przekazywane Prezesowi Rady
Ministrów oraz Radzie Ministrów. Komisja Wspólna dysponuje również możliwością zwracania się z prośbą o informacje i stanowiska do instytucji i środowisk naukowych oraz organizacji społecznych. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 21 września 2005 r.

3. Programy pomocowe
Jednym z narzędzi polityki państwa prowadzonej wobec mniejszości
narodowych i etnicznych, w tym mniejszości romskiej, są programy pomocowe. Programy nakierowane na mniejszość romską, realizowane od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, można podzielić na dwie kategorie. W pierwszej z nich mieszczą się programy finansowane z budżetu państwa
skierowane specyficznie do Romów. Były to: pilotażowy program na rzecz społeczności romskiej Województwa Małopolskiego, ogólnopolski program
na rzecz społeczności romskiej oraz realizowany obecnie Program Integracji
Społeczności Romskiej w Polsce. Bardziej ogólny charakter miał program służący zachowaniu i rozwojowi dziedzictwa narodowego mniejszości narodo-
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wych i etnicznych, również finansowany
z budżetu państwa. Początkowo był on
prowadzony przez Departament Kultury
Mniejszości Narodowych umiejscowiony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a po przyjęciu Ustawy o
mniejszościach narodowych i etnicznych
– przez Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
MSWiA. Podobny charakter miały działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego finansowane w ramach specjalnie wyodrębnionej części subwencji
oświatowej.
Do drugiej kategorii zaliczyć można
programy finansowane ze środków unijnych z dofinansowaniem z budżetu państwa polskiego. Tu na szczególne uwzględnienie zasługuje Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, w którym to programie
wyodrębniono część przeznaczoną dla
społeczności romskiej w postaci Poddziałania 1.3.1 – projekty na rzecz społeczności romskiej. Na wyróżnienie zasługuje
on ze względu na jego kompatybilny
charakter wobec realizowanego wówczas
Programu na rzecz społeczności romskiej
w Polsce oraz istotną rolę MSWiA w jego realizacji. Operatorem tej części
POKL była Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako jednostka budżetowa tegoż ministerstwa. W zamyśle poddziałanie miało być uzupełnieniem
ze środków unijnych programu na rzecz społeczności romskiej w obszarze
szczególnie zaniedbanych działań na szeroko pojętym rynku pracy. Obecnie
część romska ma być realizowana w ramach wydzielonych środków w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Ponadto projekty romskie realizowane były na zasadach ogólnych w Programie Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL, wojewódzkich, regionalnych programach operacyjnych oraz innych.
Także w programach prowadzonych centralnie przez instytucje unijne, co już
pozostaje poza politycznym oddziaływaniem polskich instytucji rządowych.

4. Podsumowanie
Początek XXI wieku był dla społeczności romskiej zamieszkującej Polskę
okresem istotnych zmian. Z punktu widzenia polityki władz zmiany te rozpatrywać można w kilku aspektach. Biorąc pod uwagę sytuację społeczności
romskiej – z pewnością korzystne były dla niej, jak i dla innych mniejszości
narodowych i etnicznych zmiany o charakterze ustawowym. Zaznaczyć jednak trzeba, że jednocześnie wzmocniły one administracyjną kontrolę środowisk romskich przy użyciu ważnego narzędzia, to jest budżetowych środków
finansowych przeznaczonych na realizację programów pomocowych.
Istotne jest pytanie: czy wpłynęło to na postawy społeczności większościowej wobec Romów? Zmiany legislacyjne nie były szerzej znane, natomiast sama realizacja programów pomocowych budziła w wielu środowiskach lokalnych sprzeciw otoczenia, w którym Romowie żyli. Przyznawaną
im pomoc często w otoczeniu tym uznawano za pomoc niezasłużoną.
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W realizacji programów pomocowych nie ustrzeżono się błędów związanych z tzw. dyskryminacją pozytywną. W przypadku programów pomocowych określenie to – choć nie używane wprost w dokumentach programowych – trafnie oddaje ich charakter i wyrażającą się w nich politykę. Dla
przykładu: w dziedzinie edukacji - wyprawki szkolne dla dzieci romskich
zapewniano niezależnie od sytuacji materialnej ich rodziców; w dziedzinie
mieszkalnictwa – remonty mieszkań romskich były finansowane z funduszy
lokalnych; w dziedzinie ochrony zdrowia – oferowano Romom specjalną pomoc medyczną. Budziło to emocje w większościowym otoczeniu Romów i
stymulowało wzrost i tak dość powszechnych postaw niechęci wobec Romów. Wzmacniało ich negatywny stereotyp, a nawet prowadziło do stygmatyzacji środowisk romskich.
W tym miejscu pozwolę sobie zacytować stanowisko Stowarzyszenia Romów w Polsce: „Zauważamy, że coraz częściej oprócz wpisów rasistowskich i
ksenofobicznych ukazują się wpisy ludzi trzeźwo oceniających sens prowadzenia Rządowego programu we wskazanej formie. Oto kilka takich wypowiedzi [dotyczących artykułu] „Romowie z Marcinkowic wybrali Nowy Sącz.
To tu gmina wydała 240 tysięcy złotych na ich dom” (https://sadeczanin.info/
wiadomosci/romowie z Marcinkowic wybrali Nowy Sącz):
(1) „Zakupy za nasze podatki. Pierwsza Limanowa kupiła dom w Marcinkowicach, teraz Chełmiec kupił dom w Sączu. Aż się boję pomyśleć, gdzie Sącz
im kolejną chatę kupi. Na takie wydatki są pieniądze. Ale dla samotnych matek, rodzin wielodzietnych itp. nie ma kasy na jakiekolwiek mieszkania. Kpina
jakich mało”;
(2) „Też bym chciał by mi ktoś kupił dom (bo mam jakieś tam pochodzenie
z innej grupy etnicznej). A jak dostają (Romowie) po 500 zł na każde dziecko,
to niech wezmą kredyt, kupią sami dom i go spłacają”;
(3) „Szkoda nawet komentować ten cały ‘program’ . Dostali dom – za co
go utrzymają? Opłacić media, opał na zimę, bieżące naprawy – to kosztuje.
Oczywiście opieka społeczna pomoże bo to ‘mniejszość etniczna’ – im się
należy więcej. Krew człowieka zalewa normalnie! Jak w tym kraju ma być
normalnie”.
Nasze stanowisko jest podobne jak tych rozsądnych internautów, gdyż
także uważamy, iż społeczność romska winna być identycznie traktowana
jak większość Polaków, z wyjątkiem spraw kulturowych, gdyż taka ‘pomoc’
jak wskazany Program czyni więcej szkód niż pożytku.
Problem tylko w tym, że nikt tego nie chce zauważyć, a miliony złotych
wydaje się bez sensu, po prostu marnotrawi!”.
W podobny sposób ujmuje problem ekspertyza przygotowana dla Stowarzyszenia Romów w Polsce przez Stanisława Rydzonia. Czytamy w niej,
że „Rządowy Program integracji społecznej Romów w Polsce na lata 2014- 2020 w znaczącej części stygmatyzuje Romów, naruszając (…) przepisy
prawa, tj. Konstytucję i przepisy prawa Unii Europejskiej. Wywołuje on także
niezadowolenie obywateli tzw. społeczeństwa większościowego z powodu
nierównego traktowania tzn. korzystniejszego [traktowania] mniejszości.
Problemy z ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością
lub długotrwałą czy ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, wielodzietnością,
bezradnością, alkoholizmem czy narkomanią, zdarzeniami losowymi, czy
wreszcie innymi klęskami – występują powszechnie i dotyczą wszystkich
obywateli. Wszyscy więc w tych przypadkach powinni być traktowani równo
i sprawiedliwie”.
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HISTORIA
Andrzej Potocki

2 sierpnia
O

d dwudziestu sześciu lat każdego drugiego sierpnia, Stowarzyszenie Romów w Polsce przy wsparciu licznych instytucji państwowych, międzynarodowych i społecznych, organizuje obchody Europejskiego Dnia Pamięci o Holokauście Romów i Sinti.

Fot. RIH
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W byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau w nocy z drugiego na trzeciego sierpnia 1944 roku ostatni
więźniowie Zigeunerlager (obozu romskiego): około czterech tysięcy trzystu
Romów i Sinti, głównie kobiet, dzieci i osób starszych, zostali zapędzeni do
komór gazowych, a ich ciała spalono, by nie pozostał po nich żaden ślad.
W czasie drugiej wojny światowej pół miliona Romów i Sinti zginęło wskutek zbrodniczej, rasistowskiej polityki nazistowskich Niemiec. Wiele romskich
społeczności uległo całkowitej likwidacji. Nad życiem wielu innych cień zagłady rozciągnął się na wiele lat.

W 2019 roku obchody 75. rocznicy likwidacji romskiego obozu miały wyjątkową rangę. W ramach towarzyszącej im konferencji pt. „Czy Auschwitz
tylko śpi? Narracje Romów i Sinti po Holokauście” wystąpili byli więźniowie,
przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz goście z całego świata.
Szczególnym gościem konferencji był współpracownik dr. Martina Luthera
Kinga, jeden z czołowych amerykańskich działaczy politycznych i religijnych,
ikona walki o prawa obywatelskie, pastor Jesse L. Jackson, który odegrał kluczową rolę w ruchu mającym na celu wzmocnienie pozycji mniejszości w
społeczeństwie, w walce o prawa człowieka, sprawiedliwość ekonomiczną i
społeczną w XX wieku.
Fot. RIH
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Z okazji 75. rocznicy Obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Holokauście Romów i
Sinti został także zorganizowany międzynarodowy konkurs na plakat pt. „75. rocznica
likwidacji Zigeunerlager – obozu romskiego
w KL Auschwitz-Birkenau, 2 sierpnia 1944 r.”,
na który nadesłano 175 prac m.in. z Polski,
Austrii, Meksyku, Rosji , Słowacji, USA, Białorusi, Ukrainy, Holandii, Grecji, Niemiec i Chin.
Stowarzyszenie Romów w Polsce na zakończenie konkursu wydało katalog z wyróżnionymi pracami, a w oświęcimskim Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży otwarta została wystawa będąca jego pokłosiem.
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1. NAGRODA – Ptaki, Birds
Dominika Czernik-Chojnacka (Polska)
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2. NAGRODA – Romski pociąg, Roma trains
Marek Osman (Polska)
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3. NAGRODA – Pamięć Romów, Roma Remembrances
Jouri Toreev (Białoruś)
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WYRÓŻNIENIE HONOROWE – Drom
Ryszard Kajzer (Polska)
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WYRÓŻNIENIE HONOROWE – Pamięć Romów, Roma Remembrance
Vladimir Tsesler (Białoruś)
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WYRÓŻNIENIE HONOROWE –
75. rocznica likwidacji Obozu Romskiego w KL Auschwitz-Birkenau
Irmina Stanis (Polska)
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Fot. RIH

Stowarzyszenie Romów w Polsce wydało wielojęzyczny przewodnik po
Auschwitz pt. „Zagłada europejskich Romów w KL Auschwitz” oraz broszurę
opisującą wydarzenia związane z 75. rocznicą Europejskiego Dnia Pamięci o
Holokauście Romów.
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1 sierpnia w Auditorium Maximum w
Krakowie odbył się koncert Orkiestry filharmonicznej Romów i Sinti pod kierownictwem Riccardo M. Sahitiego. Wydarzenie poprzedziło uhonorowanie dr. Piotra
Cywińskiego, dyrektora Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau, Europejską Nagrodą Praw Obywatelskich Sinti i
Romów.
Odbierając nagrodę, dyrektor Cywiński
powiedział: „Dziękując za ten zaszczyt, odczytuję owo wyróżnienie również przez
pryzmat fali kłamliwych ataków i hejtu,
któremu pracownicy Miejsca Pamięci i
ono samo są od pewnego czasu poddawani”. „Jest to wzruszające, że ten wyraz
solidarności w trudnych chwilach przychodzi od tej mniejszości, która sama jest
nieustannie obiektem rozmaitych szykan,
poniżeń i upokorzeń” – mówił dyrektor
Cywiński.

Fot. RIH
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2 sierpnia pod pomnikiem Zagłady Romów i Sinti na terenie dawnego Zigeunerlager przyjęto „Apel Oświęcimski” z okazji Europejskiego Dnia Pamięci o Holokauście Romów.
Tego dnia, 75 lat temu, w komorach gazowych zamordowano ostatnich 4300
Sinti i Romów żyjących jeszcze w Auschwitz-Birkenau. Auschwitz symbolizuje Zagładę 500 000 Sinti i Romów oraz 6 milionów Żydów w Europie. Auschwitz jest sumieniem społeczności państw demokratycznych skupionej wokół wspólnoty wartości.
Po raz pierwszy przedstawiciele amerykańskiego Ruchu na rzecz Praw Obywatelskich i Ruchu na rzecz Praw Obywatelskich Sinti i Romów w Europie wspólnie apelują z tego miejsca do rządów narodów świata i organizacji ponadnarodowych o konsekwentną walkę z wszelkimi formami rasizmu, antycyganizmu i antysemityzmu.
Wzywamy parlamentarzystów w parlamentach narodowych, w Parlamencie Europejskim i w zgromadzeniach parlamentarnych organizacji międzynarodowych do
ustanowienia ponadnarodowej koalicji parlamentarnej przeciwko antycyganizmowi w celu przeciwdziałania tej szczególnej formie rasizmu jako głównej przyczyny
wykluczenia, marginalizacji i przymusowej migracji.
Domagamy się sprawiedliwości politycznej i społecznej, a tym samym godności
dla całego naszego narodu. Domagamy się od społeczności międzynarodowej faktycznego uznania praw mniejszości, które należy skutecznie wdrożyć w dostępie do
edukacji i zatrudnienia, mieszkania i opieki zdrowotnej.
Domagamy się utworzenia Europejskiego Muzeum Historii Sinti i Romów, tak jak
istnieje Narodowe Muzeum Historii i Kultury Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Wszyscy musimy nosić brzemię dziedzictwa milionów ofiar Holokaustu. Moralne i
etyczne wartości naszej demokracji zawsze muszą leżeć w centrum naszych działań.
Musimy wspólnie opowiadać się za demokracją i rządami prawa, wspólnie opowiadać się za naszymi ludzkimi wartościami.
Pierwsi sygnatariusze:
Wielebny Jesse L. Jackson Sr, Rainbow / PUSH Coalition
Romani Rose, Centralna Rada Niemieckich Sinti i Romów
Roman Kwiatkowski, Stowarzyszenie Romów w Polsce.

Roman Kwiatkowski, prezes SRwP, odczytuje
„Apel Oświęcimski” z okazji Europejskiego Dnia
Pamięci o Holokauście Romów.
Fot. RIH
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W wystąpieniach w trakcie uroczystości goście: ocaleni z Zagłady, przedstawiciele władz wielu krajów, członkowie parlamentów, korpusu dyplomatycznego i organizacji pozarządowych, podkreślali znaczenie doświadczeń
z historii w kształtowaniu współczesnego świata – wolnego od faszyzmu i
ideologii nienawiści.
Od lewej Raymond
Gurême - francuski Rom ocalały z
Zagłady,
w środku – Ivan Bilaschenko, Rom walczący w szeregach Armii
Czerwonej,
Nadir Dedić, ocalały z
Jasenovaca.
Fot. RIH

Wielebny Jesse L. Jackson stwierdził:
„Społeczność romska w Europie stanęła w
obliczu tej samej sytuacji, w jakiej znaleźli się
Afroamerykanie – ofiary ludobójstwa i przemocy; pozbawieni praw obywatelskich, segregowani i marginalizowani. To dziedzictwo
pozostawiło ludność romską w ubóstwie, z nierównym wykształceniem i segregacją mieszkaniową, celem brutalnych napaści prawicowych
nacjonalistów, tortur, a nawet morderstw. Romowie – podobnie jak Afroamerykanie i kolorowi ludzie – od dawna cierpią z powodu negowania praw człowieka i praw obywatelskich.
Poczyniliśmy postępy w Stanach Zjednoczonych w zakresie równości rasowej i sprawiedliwości gospodarczej, podobnie jak Romowie
w zakresie rozwoju postępowych polityk i platform w całej Europie.
Ale brzydka głowa rasizmu, nacjonalizmu i
neonazizmu znów odradza się w Stanach Zjednoczonych i w Europie”.

Fot. RIH
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Věra Jourová, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, konsumentów
i równouprawnienia płci, wyraziła poparcie dla rezolucji Parlamentu
Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku w odniesieniu do przyjęcia
dnia 2 sierpnia jako Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu Romów: „Uznanie przez wszystkie państwa członkowskie UE ludobójstwa Romów to
krok konieczny dla przywrócenia społecznościom Romów godności i
sprawiedliwości oraz gwarancja, że nikt z nas nigdy nie zapomni o tych
wydarzeniach”.
Prezydent RP Andrzej Duda w swoim przesłaniu napisał: „Szczególnie
w tym roku i szczególnie dzisiaj, 2 sierpnia, w Międzynarodowy Dzień
Pamięci o Zagładzie Romów, mieszkańcy wszystkich kontynentów powinni skłonić głowy w geście czci dla ofiar Porajmos. Pamięć o Romach
i Sinti zabitych w niemieckich nazistowskich obozach zagłady Kulmhof i
Auschwitz-Birkenau, w łódzkim getcie oraz innych miejscach kaźni jest
moralną powinnością całej rodziny ludzkiej. Trzeba, abyśmy podtrzymywali tę pamięć w imię sprawiedliwości i międzyludzkiej solidarności, w
trosce o pokój i bezpieczną przyszłość kolejnych pokoleń”.
Do zgromadzonych zwrócił się również Re’uwen Riwlin, Prezydent
Państwa Izrael:
„Cierpienie naszych dwóch narodów pozwoliło nam zrozumieć, jak
duże znaczenie ma tolerancja. Razem uważamy, że wszyscy ludzie mają
niezbywalne prawa, które zostały tak okrutnie złamane podczas drugiej
wojny światowej i okresu Zagłady. Razem też walczymy z wszelkimi formami rasizmu, antysemityzmu i ksenofobii”.
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Věra Jourová, komisarz UE.
Fot. RIH

Fot. RIH

Obecność ocalałych była szczególnym świadectwem ciągłości naszych
losów i nieprzemijającej konieczności podtrzymania pamięci o losach ludzi
poddanych nieludzkiej ideologii i zagrożeniach stojących przed przyszłymi
pokoleniami. W imieniu ofiar przemówiły ocalone z Auschwitz Else Baker i
Éva Fahidi-Pusztai oraz więzień Jasenovaca Nadir Dedić.

Raymond Gurême - francuski Rom
ocalały z Zagłady.
Fot. RIH
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Rok 2020 zaskoczył społeczeństwa całego świata ograniczeniami wynikającymi ze światowej pandemii. Ograniczenia w podróżowaniu, a przede
wszystkim konieczność ochrony zdrowia i życia uczestników skłoniły nas do
podjęcia trudnej, lecz koniecznej decyzji – obchody 76. rocznicy Zagłady Romów i Sinti tym razem miały przede wszystkim wirtualny charakter.
Ograniczona liczba uczestników spotkania pod pomnikiem tym razem rekompensowana była niespotykaną wcześniej obecnością w social mediach.
Bez przesady można stwierdzić, że tym razem obchody pierwszy raz miały
skalę globalną.

Fot. RIH

Ale i pod pomnikiem doszło do historycznego spotkania – pierwszy raz
wspólnie wystąpili przedstawiciele Romów, Żydów i protestantów. Romani
Rose, przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów, i Roman
Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce, wspólnie z Josefem
Schusterem, przewodniczącym Centralnej Rady Żydów w Niemczech, i Heinrichem Bedfordem-Strohmem, przewodniczącym Rady Kościoła ewangelickiego w Niemczech (EKD), uczcili w Auschwitz pamięć 23 000 zamordowanych w obozie Sinti i Romów, składając tym samym hołd 500 000 Sinti i
Romów zamordowanych w okupowanej przez nazistów Europie.
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Heinrich Bedford-Strohm z EKD stwierdził, że szczególnie w obecnych
czasach wspólne upamiętnienie „jest mocnym sygnałem na przyszłość”. Jego
zdaniem to konieczne, by zajmować jasne stanowisko. To jego pierwsza wizyta w Auschwitz-Birkenau, ale także pierwsza jako przewodniczącego Rady
Kościoła ewangelickiego w Niemczech. Bedford-Strohm przyznał, że dzień
ten sprawił, iż nie może pojąć, „jak ludzie innym ludziom mogą zrobić coś
takiego”. Teolog wspomniał także o roli Kościoła ewangelickiego w czasach
drugiej wojny światowej i zaznaczył, że „w chrześcijańskiej teologii przez
wiele stuleci pielęgnowano antyjudaizm, co doprowadziło do tego, że antysemici mogli podjąć próbę powołania się na chrześcijańską teologię i jej
nadużyli”. Dodał, że to ważne, by dostrzec, że po Holokauście ukształtowano na nowo teologię, w której „antyjudaizm nie odgrywał żadnej roli”. „Jezus
był Żydem. Zapominanie o tym jest wielką winą naszych Kościołów. Dziś jest
oczywiste, że jest tak, jak mówił Dietrich Bonhoeffer: »Kto przepędza Żydów
z Zachodu, przepędza z Zachodu Chrystusa«”.
„Musi to zawstydzać nas, Niemców, że Romowie musieli wyczekiwać całe
dziesięciolecia na to, aby zostać uznanymi za prześladowanych ze strony narodowego socjalizmu, na przyznanie im prawa do odszkodowania” – powiedział w swoim przesłaniu wideo szef Bundestagu Wolfgang Schäuble.
Fot. RIH
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Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce, powiedział:
„Pamięć i przeszłość to fundament, na którym opieramy świadomość naszego narodu. Ale to teraźniejszość i przyszłość, kiedy to realizować będziemy
nasze ambicje, wspólne życie zgodne z harmonią otaczającą nas. Nasze
prawa i obowiązki nie tylko jako Romów, ale jako członków społeczeństw,
w których żyjemy. Obojętność jest wielką pokusą, ale obojętność dzisiaj jest
przyzwoleniem na dyskryminację”.
Romani Rose, przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów, podkreślił znaczenie wspólnych obchodów upamiętniających te wydarzenia: „Dziś Europa znów stoi w obliczu nowego nacjonalizmu, antycyganizmu i antysemityzmu. W ostatnim czasie byliśmy świadkami wielu prawicowych zamachów terrorystycznych w Niemczech i innych krajach europejskich. Upamiętnienie wydarzeń historycznych jest naszym obowiązkiem
na teraz i na przyszłość. Wspominając zbrodnie narodowego socjalizmu i Holokaustu dzisiaj, musimy jednocześnie bronić demokracji i rządów prawa”.
Przy okazji obchodów, w szczególnych okolicznościach, uruchomiono
stronę https://www.roma-sinti-holocaust-memorial-day.eu/, gdzie znaleźć
można wyczerpujące informacje na temat Zagłady Sinti i Romów. Tam także obejrzeć można wielojęzyczne wydarzenie upamiętniające dostępne dla
ludzi na całym świecie, w tym przesłania nagrane przez gości specjalnych i
ocalonych.
Dziś nie wiemy jeszcze, w jakich warunkach obchodzić będziemy 77. rocznicę Zagłady. Pewne jednak jest to, że niezależnie od warunków postaramy
się dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców na całym świecie z przesłaniem pamięci o przeszłości i przestrogą na przyszłość. Jesteśmy to bowiem
winni zarówno ofiarom Porajmos, jak i przyszłym pokoleniom.
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Fot. RIH

HISTORIA

Wacław
Długoborski

Jerzy Dębski

historyk
niebanalny
D

obrą tradycją polskiej humanistyki było, jest i mam nadzieję,
że pozostanie, ofiarowywanie szacownemu profesorowi przez grono
przyjaciół oraz uczniów księgi pamiątkowej czy jubileuszowej jako
wyrazu wdzięczności. W czerwcu
tego roku ukazała się w obiegu naukowym, staraniem Wydawnictwa
Śląsk, pozycja poświęcona jednemu
z nestorów polskiej historiografii,
profesorowi Wacławowi Długoborskiemu. Praca nad jej wydaniem okazała się procesem bardzo skomplikowanym, długotrwałym i najeżonym
wieloma trudnościami.
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Niemniej dzięki ogromnemu wysiłkowi jej redaktorów: Marianowi
Grzegorzowi Gerlichowi i Tadeuszowi Siernemu, udało się dzieło doprowadzić do szczęśliwego finału, stąd w tym miejscu pragnę im jak najserdeczniej podziękować za ogromny wkład pracy i ścieranie się z wieloma
problemami w trakcie prac redakcyjnych. Wielkie podziękowania należą
się również wszystkim pracownikom Wydawnictwa Śląsk zaangażowanym w proces wydawniczy.
Profesor jest postacią wielowymiarową, a na jego życiowych losach
niezatarte piętno odcisnęły dwa totalitaryzmy przynależne historii XX
wieku, tj. nazizm i komunizm, stąd w tytule pozwoliłem sobie użyć określenia „niebanalny”.
Na świat przyszedł 3 stycznia 1926 roku w Warszawie. Jego czas dzieciństwa i wieku młodzieńczego dopełniał się na łonie typowej inteligenckiej, warszawskiej rodziny, której pater familias miał ściśle określone
poglądy społeczne i polityczne wywodzące się z endeckiej tradycji.
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Druga wojna światowa zastała go w ostatniej klasie gimnazjum, które
dokończył na tajnych kompletach. W tym samym trybie ukończył liceum,
zdając maturę. W trakcie nauki został żołnierzem Armii Krajowej. Zimą
i wiosną 1943 roku odbywał przeszkolenie wojskowe w ramach Szkoły
Podchorążych Piechoty AK, kryptonim „Agrykola”.
3 maja 1943 roku aresztowali go funkcjonariusze Kommadeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes für den Distrikt Warschau w
tzw. kotle przy ulicy Pańskiej 51 w Warszawie. Po jednodniowym pobycie
w siedzibie KdS Warschau przy alei Szucha przeniesiono go do więzienia
Pawiak. Po ponadtrzymiesięcznym pobycie w więzieniu 25 sierpnia 1943
roku został przywieziony do KL Auschwitz transportem z Warszawy.
W obozie otrzymał numer 138871. Po przybyciu znalazł się na kwarantannie na odcinku B IIa w KL Auschwitz II-Birkenau, gdzie był osadzony
w bloku 5. Z początkiem października 1943 roku po odbytej kwarantannie przeniesiono go na odcinek B IId Männerkonzentrationslager – MKL
(obóz męski). Tam znalazł się w bloku 22 i był krótko zatrudniony w Kommando Effektenkammer (depozyty więźniarskie). Następnie pracował w
Kommando Kanalreiniger (oczyszczanie kanałów).

Fot. RIH

W lutym 1944 roku po Entlausungsaktion (generalna dezynfekcja) nabawił się zapalenia płuc, a później duru brzusznego, po czym znalazł się
w Haupthäftlingskrankenbau – HKB (szpital więźniarski) na odcinku B IIf,
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gdzie przebywał w bloku 10. Innerkrankenheitenabteilung (oddział chorób wewnętrznych). Dzięki usilnym staraniom lekarzy, współwięźniów i
opieki żywnościowej swojego kuzyna Janusza Nel-Siedleckiego, numer
obozowy 6643, który pełnił funkcję magazyniera w magazynie żywnościowym na odcinku B IIf Famileinzigeunerlager (tzw. obóz rodzinny dla
Cyganów), doszedł do zdrowia.

Fot. RIH

Później, również dzięki staraniom kuzyna, jako ozdrowieniec pozostał
w stanie obsady więźniarskiej HKB, gdzie pracował jako Reiniger (sprzątacz), a następnie Hilfspfleger (pomocnik sanitariusza). Tak przetrwał do
stycznia 1945 roku. Od 18 do 20 stycznia 1945 roku odbyła się ewakuacja
obozu, a on, wchodzący w skład części obsady HKB, którą pozostawili SS-mani do opieki nad chorymi i niezdolnymi do marszu więźniami, pozostał na terenie obozu.
Po kilku dniach wraz z kilkoma innymi więźniami, w tym z Mieczysławem Szymkowiakiem, numer 119477 (piłkarz, później trener piłkarski, w
latach 1949– 1950 selekcjoner reprezentacji Polski, a przede wszystkim
teoretyk futbolu i znany dziennikarz sportowy, redaktor miesięcznika
„Piłka Nożna”), i Juliuszem Ganszerem, numer 34712 (aktor kabaretowy,
konferansjer), przebrani w cywilne ubrania z Effektenkammer opuścili
teren obozu. Następnie przez dwa lub trzy dni ukrywali się u polskich rodzin w kolejarskich blokach koło dworca w Oświęcimiu i tak dotrwali do
momentu zajęcia miasta przez wojska sowieckie.
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Jesienią 1945 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które później kontynuował na Uniwersytecie
Wrocławskim. W trakcie studiów, od 1948 roku, rozpoczął pracę dydaktyczną jako młodszy asystent, a później asystent w Katedrze Historii Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od tego momentu
rozpoczął budowanie swojej pozycji w środowisku polskich historyków.
W 1950 roku uzyskał magisterium. Obok asystentury na uniwersytecie
był związany z Zakładem Historii Śląska Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, gdzie etatowo rozpoczął pracę w 1953 roku.
W 1953 roku rozpoczął też studia doktoranckie w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem naukowym prof. Witolda Kuli
i w 1956 roku obronił dysertację doktorską „Początki klasy robotniczej na
Górnym Śląsku”.
W IH PAN we Wrocławiu pracował do 1963 roku. Wówczas redagował
i pisał poświęcony latom 1763–1806 tom „Historii Śląska” IH PAN oraz
opracował dzieje Wrocławia w latach 1740–1806, które ukazały się jako
część „Dziejów Wrocławia do roku 1806” (współautorzy K. Maleczyński i
J.A. Gierowski). Co też stanowiło podstawę przyznania mu habilitacji.
Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1974 roku, natomiast w
1989 roku przyznano mu tytuł profesora zwyczajnego. Od roku akademickiego 1963/1964 związał się z Katedrą Historii Gospodarczej Wyższej
Szkoły Ekonomicznej w Katowicach. Równocześnie prowadził wykłady
z zakresu metodologii historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Po utworzeniu Uniwersytetu Śląskiego w latach 1970–1979 był
profesorem w Instytucie Historii, a ponadto sprawował funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego i dyrektora IH UŚ. Następnie związał się
z Instytutem Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie.
Ostatnie dziesięć lat czynnego życia akademickiego spędził jako kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Pozostając w stanie spoczynku, prowadził do
2003 roku wykłady w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w
Bielsku-Białej. Od 2004 roku wykładał w Wyższej Szkole Humanistycznej
w Katowicach, której również pozostawał rektorem. Kariera nauczyciela
akademickiego i praca z adeptami nauk historycznych stanowiła jeden
z elementów działania Profesora. Równie ważnym aspektem było utrzymywanie interpersonalnych stosunków ze środowiskiem historyków, co
oczywiste –polskich, ale także poza granicami Polski. Stąd jego wysiłki
związane z nawiązywaniem długofalowych kontaktów z kolegami historykami z różnych europejskich krajów, w tym przypadku głównie z obszaru niemieckojęzycznego.
W ciągu swojej wieloletniej działalności wypracował sobie bardzo
znaczącą pozycję wśród kolegów akademików w Niemczech, Austrii i
Szwajcarii. Kilkakrotnie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
miałem możliwość w czasie sesji naukowych w Niemczech oraz Austrii
obserwować, z jak wielką atencją traktowano Profesora i jakim cieszył się
prestiżem.
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Ponadto wielokrotnie otrzymywał propozycje pracy na różnych uniwersytetach jako Gastprofessor, m.in. w Berlinie Zachodnim, Bielefeld,
Bochum i Wiedniu, a także stypendia np. Fundacji Humboldta i członkostwo wielu organizacji naukowych: Rady Naukowej Fundacji Topographie des Terrors Berlin, Rady Naukowej Fundacji Pomnika Zamordowanych Żydów Europy w Berlinie, był członkiem kierownictwa (Steermg
Commitee) Zespołu Badań nad Okupacją 1939–1945 przy European
Science Foundation Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Obok zaangażowania w życie społeczności akademickiej, czynnego uczestniczenia w wymianie doświadczeń i osiągnięć badawczych na arenie międzynarodowej pozostawał zasadniczy nurt aktywności, tj. szeroki krąg zainteresowania Profesora w dziedzinie badawczej.
Podstawę jego zainteresowań naukowych stanowiły zagadnienia z
zakresu historii gospodarczej, czego przejawem jest Zarys historii gospodarczej Polski do roku 1939 i Więź ekonomiczna między Zagłębiami Górnośląskim i Dąbrowskim w dobie kapitalizmu do 1877 roku. Druga z pozycji
stanowiła istotny przyczynek do dyskusji nad obiektywnymi i subiektywnymi więzami łączącymi ziemie polskie w warunkach rozbicia politycznego oraz bardzo licznych artykułów tematycznych. Na kanwie tej ścieżki
badawczej rozwijało się zainteresowanie Profesora historią społeczną, w
tym postawami, zachowaniami i interakcjami społecznymi. W tym zakresie tematycznym pragnę przypomnieć trzy jego prace: Kollektive Reaktionen auf die deutsche Invasion und die Errichtung der NS Besatzungsherrschaft (Zbiorowe reakcje na niemiecką inwazję i ustanowienie władzy
narodowosocjalistycznej), która ukazała się w zbiorze opracowań pod
redakcją prof. Wolfganga Benza, Anpassung – Kollaboration – Widerstand:
kollektive Reaktionen auf die Okkupation, Typologie der Herrschaftsformen
(Dopasowanie – Kolaboracja – Ruch Oporu, reakcje zbiorowe, Typologia
form panowania) i Die deutsche Besatzungspolitik und die Veränderung
der sozialen Struktur Polens 1939–1945 (Niemiecka polityka okupacyjna i
zmiana społecznej struktury Polski 1939–1945).
Wspomniane opracowanie ukazało się w tomie materiałów z naukowego kolokwium, które odbyło się w dniach 15–17 czerwca 1979 roku w
Centrum Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Bochum, a wydana
dokumentacja nosi tytuł Zweiter Weltkrieg und sozialer Wandel, Achsenmächte und besetzten Länder (Druga wojna światowa i zmiana społeczna w państwach Osi oraz w krajach okupowanych). Należy zaznaczyć, iż
Profesor był orędownikiem i promotorem wprowadzenia dorobku wymienionego kolokwium w szerszy obieg naukowy oraz dołożył ogromnych starań organizacyjnych i redaktorskich przy procesie wydawniczym
wspomnianego tomu, zostając jego redaktorem.
Kończąc sekwencję omawiającą dorobek naukowy Profesora, chciałby zadać retoryczne pytanie, które brzmi następująco: Czy można być
rasowym historykiem bez dążenia do jak najszerszego uprzystępniania
źródeł archiwalnych? Świetnym przykładem w tej dziedzinie są dwa wydawnictwa źródeł, które dzięki wysiłkom Profesora stały się dostępne
szerokim rzeszom historyków i miłośników historii: Śląsk w połowie XIX
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wieku – wybór źródeł i Położenie ludności w rejencji katowickiej w latach
1939–1945. Ta druga pozycja ukazała się jako jedenasty tom serii wydawnictw źródłowych „Documenta Occupationis”. Obok publikacji archiwalnych źródeł Profesor przykładał również wielkie znaczenie do wywołanych nowych, nie tylko o charakterze spisanych relacji, ale również Oral
History – historii mówionej utrwalonej w postaci wywiadów ze świadkami zapisanych na różnych nośnikach informacji.
Profesora poznałem na stopie towarzyskiej ponad czterdzieści lat
temu. Natomiast o jego dokonaniach w nauczaniu akademickim otrzymałem pierwszą relację prawie dziesięć lat wcześniej. Z końcem lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku mój przyjaciel studiował w trybie zaocznym
historię w katowickiej Wyższej Szkole Pedagogicznej, gdzie miał możliwość uczestniczenia w wykładach Profesora z zakresu metodologii historii. Sprawą wybijającą się szczególnie w trakcie wykładów było zwracanie
ogromnej uwagi na doskonalenie warsztatu naukowego historyka nie
tylko przez, co jest zrozumiałą rzeczą, ciągłe dogłębne badanie źródeł
archiwalnych, ale co równie ważne – gruntowne poznawanie literatury
przedmiotu. Ta wszechstronna znajomość obiegu naukowego niewątpliwie pozostaje znakiem firmowym Profesora. Dobitnie przekonałem się o
tym wtedy, gdy nasze stosunki znacznie się zacieśniły. Muszę uczciwie
przyznać, iż zawsze targało mną uczucie pewnej zazdrości, gdy odwiedzałem jego mieszkanie, a jej przedmiotem była przeogromna biblioteka, którą Profesor gromadził przez całe swoje twórcze życie.
Już nadmieniałem, że przez kilka lat nasze kontakty pozostawały sporadyczne. Wówczas przedmiotem moich naukowych zainteresowań były historia renesansowej kultury oraz dzieje polskiej reformacji i jej europejskie
powiązania. Dopiero gdy rozpocząłem pracę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, powstała naturalna płaszczyzna bliższej
współpracy wynikająca z faktu przesunięcia mojego przedmiotu badań
na zagadnienia historii najnowszej, a w szczególności systemów totalitarnych i ich emanacji w postaci nowoczesnych miejsc odosobnienia, tj.
obozów koncentracyjnych i gułagów. W tym czasie pozyskałem wiedzę o
tym, że Profesor prawie dwa lata spędził jako więzień KL Auschwitz.
Ta sytuacja skłoniła mnie do poproszenia Profesora o zrecenzowanie
mojego bardzo obszernego artykułu o przejawach życia kulturalnego
więźniów w KL Auschwitz. Jakież było moje zdziwienie szybkością napisania recenzji, a jeszcze większe jej obszernością i głęboką rzetelnością
merytoryczną. W sposób niezwykle klarowny wypunktował wszystkie
słabości metodologiczne opracowania, wskazał pewne niedociągnięcia
w zakresie wykorzystanej bazy źródłowej i literatury przedmiotu. Ponadto z niezwykłym wyczuciem wskazywał całą gamę rozwiązań, które podniosłyby walory naukowe artykułu. Bezstronność oceny oraz krytyczna
rzetelność pozwoliła mi na przemyślenie wielu spraw z zakresu metodologii, a tego typu refleksje bardzo wzbogaciły mój warsztat naukowy. Ten
rodzaj dyskursu naukowego był dla mnie bardzo owocny, stwarzając relację mistrz – uczeń i za takie podejście Profesora jestem mu niezmiernie
wdzięczny. Przytoczony fakt miał miejsce latem 1983 roku.
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Wcześniej i wówczas kontakty Profesora z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau były raczej sporadyczne. Najlepszym przykładem tego
jest znajdująca się w zbiorach Archiwum Muzeum relacja Profesora o
jego pobycie w KL Auschwitz. 15 października 1969 roku pracownik Lechosław Cebo przebywał służbowo na terenie KL Birkenau, gdzie spotkał
przypadkowo Profesora, który był mu znany z uniwersyteckich wykładów. Dlatego zwrócił się do niego z prośbą o złożenie relacji z pobytu
w obozie. Ponieważ Profesor dysponował ściśle ograniczonym czasem,
stąd część relacji złożył we wspomnianym dniu, a następnie po półtoramiesięcznej przerwie kontynuował ją w swoim katowickim mieszkaniu.
Do przełomu lat 1989– 1990 odwiedził on Muzeum jeszcze trzy lub czterokrotnie. Wówczas składał mi wizyty w Dziale Zbiorów, gdzie pracowałem, a jedna z nich miała miejsce w specyficznych i trochę humorystycznych okolicznościach.
Był to bardzo upalny letni dzień. W ramach obowiązków służbowych
sprawdzałem muzealia eksponowane w wystawie stałej, w pewnym momencie zauważyłem i usłyszałem w oddali ożywioną rozmowę pracownika Straży Muzealnej z Profesorem. Okazało się, że przedmiotem sporu
pozostawał wprowadzony na teren Muzeum sporych rozmiarów Gryfon,
przemiły pies Profesora. Oczywiście udało mi się zażegnać nieporozumienie. Po wyjaśnieniach, iż pies w konkretnych warunkach pogodowych nie mógł być zamknięty w samochodzie, pracownik ochrony Muzeum odprowadził go do pomieszczeń wartowni. Natomiast Profesor i ja
spędziliśmy w moim biurze ponad dwie godziny na wielopłaszczyznowej, interesującej i dla mnie twórczej rozmowie.
Bardzo systematyczne kontakty z Muzeum, a później stałą współpracę i kuratorstwo naukowe rozpoczął Profesor w 1990 roku, tj. w momencie rozpoczęcia dyskusji o liczbie ofiar KL Auschwitz-Birkenau najpierw
w mediach, a później w czasopismach o tematyce historycznej. Sam w
sierpniu 1990 roku współorganizował kolokwium dotyczące tych zagadnień, w trakcie którego zostały zaprezentowane różne podejścia metodologiczne dotyczące odmiennych szacunków liczby ofiar Auschwitz
istniejących w obiegu naukowym. W tym czasie postulował utworzenie
międzynarodowej rady Muzeum jako ciała doradczego, a wkrótce stał się
jej członkiem.
Jesienią 1990 roku bardzo zaangażowałem się w realizację projektu
badawczego „Versicherung und verbesserte Erschliesung der Quellebestände mit den EDV-Techniken im Archiv der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau” (Zabezpieczenie i lepsze udostępnienie akt obozowych przy
pomocy technik komputerowych), który stanowił plon współpracy pomiędzy Max Planck Institut für Geschichte w Getyndze a Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Projekt zakładał stworzenie
baz danych wszystkich zespołów archiwalnych i połączenie ich w jeden
spójny system informacyjny. Podstawą realizacji tego projektu pozostawała platforma bazodanowa Clio, której twórcą był pracownik Max
Planck Institut für Geschichte w Getyndze i równocześnie kierownik badawczy naszego projektu dr Manfred Thaller (później profesor uniwer-
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sytetów w Bergen i Frankfurcie nad Menem). W tym miejscu mam pełne
prawo twierdzić, iż wytyczało to nowe kierunki i odmienne podejście
metodologiczne w postrzeganiu Auschwitz jako problemu badawczego.
Trudno byłoby tak wytrawnemu metodologowi nie zauważyć kolosalnych możliwości badawczych wynikających z realizacji naszego projektu
dla rozwoju badań nad dziejami KL Auschwitz. Stąd dokonania wspomnianego projektu spotkały się z zainteresowaniem i pełnym poparciem
Profesora. Ta harmonijna współpraca trwała do momentu realizowania
w latach 1993–1995 zadania wydawniczego Księgi zgonów z Auschwitz,
którego byłem jednym z redaktorów. Wtedy, z nie do końca przeze mnie
rozpoznanych przyczyn, Profesor rozpoczął demonstracyjnie manifestować jawną niechęć do celowości realizowania naszego projektu. Oczywiście ta sytuacja musiała wywołać pęknięcie w naszych kontaktach. W
dalszym ciągu pozostał z mojej strony szacunek, ale brakowało w tym
entuzjazmu i koniecznej aury do owocnej współpracy, stąd naturalna
więź uległa znacznemu rozluźnieniu.
Mimo tej napiętej atmosfery jeszcze przez cały rok obok moich
codziennych obowiązków służbowych współpracowałem z Profesorem
przy organizowaniu międzynarodowej interdyscyplinarnej sesji naukowej „Między Auschwitz a Kołymą. Problem powtarzalności i niepowtarzalności Holocaustu i jego nieporównywalności z innymi przejawami ludobójstwa”, która odbyła się od 9 do 12 grudnia 1993 roku w Kozubniku
koło Oświęcimia. Wzięło w niej udział ponad stu specjalistów (historycy,
socjolodzy, politolodzy, filozofowie, etycy) z całej Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Później nasza znajomość ograniczała się
do oficjalnych zależności służbowych wynikających z pełnionego przez
Profesora stanowiska kuratora naukowego Muzeum.
Powtórnie wracam do użytego w tytule określenia „historyk niebanalny”. Wcześniej dotyczyło to okoliczności dziejowych, które kształtowały
postawy Profesora jako młodego człowieka i młodego naukowca. W tym
miejscu muszę ten termin ponownie przywołać do sytuacji zgoła innej,
a mianowicie człowieka dojrzałego, doświadczonego, z bogatym dorobkiem naukowym i prestiżem w środowisku historyków.
On jako pierwszy i do tej pory jedyny historyk z profesorskim tytułem uznał ze wszech miar za niezbędne i słuszne wprowadzenie do
dyskursu naukowego zagadnienia badawczego, które wówczas zostało
określone „Zapomniany Holokaust”, tj. prześladowanie i zagłada Sinti i
Romów w okresie nazizmu. To była bardzo ważna sprawa, ale tylko połowa planu. Druga to, przez profesjonalną podbudowę, wprowadzenie
go do powszechnej społecznej świadomości oraz budowanie tożsamości romskiej społeczności w Polsce. Przez pół 1991 roku przygotowywał
międzynarodową konferencję na temat zagłady Sinti i Romów podczas
drugiej wojny światowej. Wspomniana konferencja odbyła się od 6 do 9
grudnia 1991 roku w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, a materiały z niej pod tytułem Sinti und Roma im KL Auschwitz 1943–1944. Vor
dem Hintergrund Ihrer Verfolgung unter der Natziherrschaft (Sinti i Romowie w KL Auschwitz na tle ich prześladowania przez nazistowską władzę),
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W. Długoborski (Hrsg. – wyd.) ukazały się siedem lat później nakładem
Wydawnictwa Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Ten wyraźny
sygnał zainteresowania problematyką romską zbiegł się z inicjatywami
różnych środowisk romskich (Białystok, Kraków, Oświęcim), które miały
na celu wyłonienie własnego przedstawicielstwa, a jego zadaniem miało być reprezentowanie interesów Romów. Wytworzony przez Profesora
ferment zaowocował utworzeniem w 1992 roku Stowarzyszenia Romów
w Polsce. Po wspomnianej konferencji Profesor pozostawał jednym z
głównych orędowników szczególnej edycji źródeł. Wiosną 1992 roku
rozpoczęto realizowanie przy pomocy technik komputerowych wydawnictwa źródłowego o fundamentalnym znaczeniu dla badań losów Sinti i Romów w czasach nazizmu, tj. Hauptvidenzbücher des Zigeunerlager
im KL Auschwitz (Główne Księgi Ewidencyjne Obozu Cygańskiego), które
zostało zatytułowane Memorial Book. The Gypsies at Auschwitz-Birkenau
– Księgi Pamięci. Cyganie w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau –
Gedenkbuch. Die Sinti und Roma Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau.

Jednym z głównych inicjatorów tego przedsięwzięcia pozostawał
Profesor, patronowali mu Państwowe Muzeum Auschwitz–Birkenau,
Stowarzyszenie Romów w Polsce oraz Ośrodek Dokumentacji Historii i
Kultury Sinti i Romów w Heidelbergu. Pracami redakcyjnymi kierował Jan
Parcer, a Profesor oparzył je obszernym erudycyjnym wstępem. Istniejące Stowarzyszenie Romów w Polsce za przyczyną Profesora od zarania
przywiązywało szczególną wagę do zapewnienia zinstytucjonalizowanych form działania na niwie naukowej, tj. zobiektywizowanego poznania społeczności romskiej, a przez to kształtowania bogatego i różnorodnego obrazu tej mniejszości. W tym też czasie kiełkowała idea powołania
do życia badawczej jednostki pod nazwą Romski Instytut Historyczny. Z
różnych przyczyn, głównie finansowych, nie zrealizowano tego zamierzenia (dopiero kilka lat później na bazie Archiwum Stowarzyszenia Romów w Polsce powołano Romski Instytut Historyczny). Natomiast wtedy
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podjęto ogromny trud organizacyjny zmierzający do wydawania periodyku poświęconego historii i kulturze Romów. Od dwudziestu pięciu lat
ukazuje się pod znamiennym tytułem „Dialog-Pheniben”.
Kuratorstwo nad nim objął Profesor, a czasopismo zgrupowało dość
szerokie grono naukowców: więźnia KL Auschwitz i emerytowanego
dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Kazimierza Smolenia, prof. Lecha Mroza, prof. Tadeusza Palecznego, dr. Mariana G. Gerlicha, dr. Andrzeja Mirgę, dr. Gejzę Orleta, Jana Parcera, dr. Jerzego M.

Dębskiego. Wymieniony zespół przejawiał wiele inicjatyw, które zaowocowały licznymi pracami z różnych dziedzin oraz publikowaniem źródeł
do historii i kultury Romów, a ukazywały się w serii „Biblioteczka Cyganologii Polskiej”, co w niezwykle wymierny sposób przyczyniło się do zaprezentowania szerszego i pełniejszego obrazu tej społeczności. Pięćdziesiąta rocznica likwidacji Zigeunerfamilienlager w KL Auschwitz II-Birkenau, przypadająca 2 sierpnia 1994 roku, dała asumpt do zorganizowania
wielkiej wystawy i dwóch tematycznych dokumentacji: „50-lecie zagłady
Romów w KL Auschwitz-Birkenau – Der 50. Jahrestag der Vernichtung
Roma im KL Auschwitz-Birkenau” i „Los Cyganów w KL Auschwitz-Birkenau – Das Schicksal der Sinti und Roma im KL Auschwitz-Birkenau”.
Organizacją wystawy i pracami wydawniczymi zawiadywał Profesor,
a wysiłek włożony w ich urzeczywistnienie uczcił pamięć niewinnie pomordowanych. Katalog zasług Profesora odnośnie do wprowadzenia
zagadnienia prześladowania i zagłady Romów w obieg naukowy i powszechną świadomość historyczną społeczeństw wyczerpuje upór, z jakim prezentował go poza granicami Polski.
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i pierwszej dekadzie
wieku XXI wielokrotnie uczestniczyłem z nim w różnych sesjach i konferencjach naukowych oraz dyskusjach podiumowych na terenie Niemiec
i Austrii, gdzie zawsze znajdywał godne miejsce, w którym mógł przypomnieć o „Zapomnianym Holokauście”.
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Sama Księga Jubileuszowa zawiera standardowo wstęp redakcyjny
oraz przedmowę i gromadzi artykuły osiemnastu autorów. Została podzielona na pięć bloków tematycznych. Zdecydowana ich większość to
historycy, ale pomieściło swoje prace również dwóch etnologów, socjolog i ekonomista. O prestiżu okolicznościowych, jubileuszowych wydawnictw świadczy ranga autorów zamieszczających w nich swe prace.
Niewątpliwie rzeczona Księga spełnia te kryteria, gdyż zawarte w niej są
artykuły historyków o niezwykłym dorobku naukowym, którzy cieszą się
zasłużonym uznaniem środowiska, że wymienię nazwiska prof. Tomasza
Szarota, prof. Marka Mariana Drozdowskiego, a przede wszystkim prof.
Christopha Kleßmanna. Moje wielkie zdziwienie oraz zażenowanie budził brak kilku nazwisk autorów, a byłem więcej niż pewny, iż powinny się
znaleźć w tym zacnym gronie, które coś Profesorowi zawdzięcza. Od strony edytorskiej została przygotowana z wielką starannością. Właściwie
mam tylko jedną uwagę, a mianowicie – mnie osobiście brakuje krótkich
not informacyjnych poszczególnych autorów. Co prawda nie jest to wymóg konieczny, ale byłby mile widziany.
Swój artykuł pragnę zwieńczyć
kontrowersyjną sprawą z życiowej
drogi Profesora. W tym przypadku
chodzi o jego kontakty ze służbami specjalnymi PRL. Nie mam żadnego prawa wydawać wyroków w
tym względzie. Spuścizny archiwalnej dotyczącej współpracy z SB
nie miałem w ręce i nie zamierzam
tego robić, stąd wystawianie oceny
w tej materii uważam za niestosowne. Przecież nie mogę się opierać na enuncjacjach prasowych,
gdyż dziennikarze często w pogoni
za sensacją zatracają rzetelność zawodową. Tę część jego życia pozostawiam sumieniu zainteresowanego i osądowi historii. Dla mnie osobiście Profesor zawsze pozostanie
człowiekiem, który mimo różnych
kontrowersji szczodrze obdarowywał swoich uczniów z pokładów
swojego intelektu. Dzięki niemu
stałem się lepszym człowiekiem i
historykiem, za co jestem niezmiernie po ludzku wdzięczny.

Wielce Szanowny Panie
Profesorze:
AD MULTOS ANNOS
72

DIALOG-PHENIBEN – 2020 nr 30

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA
Działania Stowarzyszenia
– pierwsze półrocze 2020 roku

P

oniżej przedstawiamy niektóre ważne wydarzenia związane z
funkcjonowaniem Stowarzyszenia Romów w Polsce w pierwszym półroczu 2020 roku. Istotne miejsce w opracowaniu zajmują
działania związane z ochroną tożsamości narodowej i kulturowej
mniejszości romskiej.

•

Styczeń

8 stycznia Stowarzyszenie Romów w Polsce wystąpiło do Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA odnośnie do negatywnego załatwienia większości wniosków Stowarzyszenia o
dotacje celowe na 2020 rok na działalność związaną z ochroną, zachowaniem
i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości romskiej w Polsce. W wystąpieniu zwróciliśmy uwagę na negatywne skutki decyzji Ministerstwa dla działalności statutowej Stowarzyszenia, jako istotnej organizacji mniejszości romskiej
w Polsce. Jako przykład podaliśmy odmowę przyznania dotacji na wydawanie
ważnego dla środowiska romskiego kwartalnika „Dialog-Pheniben”, ukazującego się od 25 lat. Poinformowaliśmy Ministerstwo, że kwartalnik był jednym z
dwóch czasopism wydawanych przez romskie organizacje oraz że dla Stowarzyszenia jego wydawanie ma charakter wręcz ustrojowy.

•

Marian Turski.
Fot. RIH

27 stycznia na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau miały miejsce uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu.
Wśród wielu uczestników uroczystości z kraju i zagranicy był obecny także
Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce. Spośród wielu
wystąpień byłych więźniów
oraz polityków uczestnicy
szczególnie odebrali wystąpienie Mariana Turskiego,
który stwierdził: „Nie bądźmy obojętni! Nie bądźcie
obojętni, kiedy jakakolwiek
władza narusza przyjęte
umowy społeczne, już istniejące. Bo jeżeli będziecie,
to nawet się nie obejrzycie,
jak na was, na waszych potomków jakieś Auschwitz
nagle spadnie z nieba”.
W związku z uroczystościami Stowarzyszenie
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wydało okolicznościowe oświadczenie, w którym stwierdziło, że nasza społeczność w Polsce i Europie nadal spotyka się z przejawami dyskryminacji,
zarówno ze strony organów władzy publicznej, jak i współobywateli. Jako
przykład przedstawiło powszechne podawanie przez polskie władze czy
media publiczne romskiego pochodzenia sprawców czynów niedozwolonych, przy jednoczesnym pomijaniu narodowości w przypadku popełnienia podobnych czynów przez przedstawicieli innych narodowości. Taka
praktyka może wpłynąć na uznawanie mniejszości romskiej przez społeczeństwo większościowe jako grupy patologicznej, a przecież tak nie jest,
co pokazują badania naukowców. Powiadamiane o tej procedurze jednostki prokuratury masowo odmawiają nawet podjęcia dochodzenia, nie mówiąc już o ściganiu sprawców.

•

29 stycznia Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce spotkał się w Warszawie z Błażejem Pobożym, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Rozmowa dotyczyła planów wydawniczych w 2020 roku kwartalnika „Dialog-Pheniben”. W jej trakcie Roman Kwiatkowski wręczył ministrowi
opracowany w Stowarzyszeniu materiał analityczny dotyczący wydawania
prasy przez mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, z uwzględnieniem
mniejszości romskiej. Zauważył, że 30-tysięczna populacja dotychczas wydawała tylko dwa czasopisma, zaś w 2020 roku jest zagrożenie, że będzie to
tylko jedno czasopismo, gdyż na wydawanie kwartalnika „Dialog-Pheniben”
Stowarzyszenie nie otrzymało od MSWiA środków. W przedstawionej sytuacji Roman Kwiatkowski poprosił ministra o ponowne rozpatrzenie przedmiotowej sprawy oraz przyznanie stosownej dotacji.

Luty

•

11 lutego Stowarzyszenie Romów w Polsce opublikowało obszerne
stanowisko w sprawie projektu „Programu integracji społeczności romskiej
w Polsce na lata 2021–2030”. W stanowisku Stowarzyszenie ustosunkowało
się do poszczególnych części Programu zatytułowanych: Praca; Edukacja;
Nietolerancja, ksenofobia, nienawiść; Mieszkalnictwo. Oprócz krytycznych
uwag Stowarzyszenie zaproponowało także konkretne poprawki. W części
końcowej Stowarzyszenie Romów w Polsce przedstawiło wnioski do rozpatrzenia przez MSWiA przy opracowaniu ostatecznej wersji Programu na lata
2021–2030, w tym m.in.:
należy zastanowić się nad kontynuacją Programu w części dotyczącej
mieszkalnictwa;
gminom należy umożliwić łączenie realizacji Programu z innymi gminnymi
programami społecznymi;
Program winien być realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, a nie przez MSWiA, ponieważ problemy dotyczące społeczności romskiej dotyczą też pozostałej społeczności gminy;
organizacje romskie winny być współuczestnikami w realizacji Programu;
Program winien być realizowany przez gminę wyłącznie na jej obszarze;
MSWiA winno ocenić przyczyny zwrócenia przez większość samorządów
z terenu Małopolski Wschodniej otrzymanych od Ministerstwa środków na
cele mieszkaniowe społeczności romskiej. Niewykorzystanie środków na-
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stąpiło z przyczyn leżących po stronie tych samorządów, które otrzymane
środki w większości przeznaczyły na zakup nieruchomości dla obywateli polskich należących do mniejszości romskiej, tyle że nie we własnej gminie, ale
w sąsiednich gminach. Zakupy te wywołały wiele sporów między gminami,
w tym spory sądowe. Należy dodać, że sprawę wykorzystania środków przez
gminy kontrolowała Najwyższa Izba Kontroli (m.in. na wniosek Stowarzyszenia), która potwierdziła wskazany proceder.

•

12 lutego Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce, spotkał się z ministrem Krzysztofem Kubowem, szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Przedmiotem spotkania były zagadnienia
związane z nieprzestrzeganiem przez władze publiczne praw obywatelskich
w stosunku do naszej mniejszości.

•

Marzec

10 marca prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce przekazał Adamowi
Lipińskiemu, sekretarzowi stanu w Kancelarii Rady Ministrów, oraz Wojciechowi Kolarskiemu, sekretarzowi stanu w Kancelarii Prezydenta RP, stanowisko Stowarzyszenia wobec projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji „Program integracji społecznej Romów w Polsce na lata
2021–2030” z prośbą o jego służbowe wykorzystanie. W piśmie przewodnim do przesyłanego stanowiska prezes Stowarzyszenia stwierdził, iż Stowarzyszenie ma krytyczny stosunek do dokumentu Ministerstwa, co znalazło wyraz w stanowisku. Jednakże oprócz głosu krytycznego Stowarzyszenie w swoim stanowisku przedstawiło także propozycje koniecznych zmian
w projekcie Programu.

•

Kwiecień

14 kwietnia Stowarzyszenie Romów Polsce wysłało pismo do Błażeja
Pobożego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, w którym podziękowało za uratowanie tegorocznych planów wydawniczych kwartalnika „Dialog-Pheniben”. Stowarzyszenie wyraziło nadzieję, że dzięki pomocy
finansowej Ministerstwa wydawanie kwartalnika zostanie wznowione z
dniem 1 kwietnia 2020 roku. Wraz z podziękowaniem Stowarzyszenie przesłało ministrowi opracowanie – materiał zbiorczy dotyczący prasy mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.
27 kwietnia Stowarzyszenie Romów w Polsce wydało oświadczenie
w sprawie sytuacji Romów w Europie w okresie pandemii koronawirusa
COVID-19.
Na wstępie oświadczenia Stowarzyszenie stwierdziło, że od kilku miesięcy m.in. w Europie panuje
pandemia koronawirusa. W tym
czasie dokonała ona spustoszenia w zasadach funkcjonowania
społeczeństw.
Epidemia dotyczy wszystkich
obywateli, bez względu na rasę, język, kolor skóry, płeć czy wyznawaną religię. W takiej sytuacji ochrona
obywateli przed zarażeniem winna

•

DIALOG-PHENIBEN – 2020 nr 30

75

być powszechna, pełna i niewykluczająca, szczególnie że dotyczy jednolitego obszaru Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie dokonało analizy publicznych materiałów dotyczących
sytuacji mniejszości romskiej w warunkach pandemii w niektórych państwach Unii Europejskiej: Irlandii, Czechach, Słowacji, Włoszech, Bułgarii czy
Rumunii. Okazało się, że w wielu krajach standardy działania władz względem Romów w zakresie ochrony ich zdrowia są odmienne niż w stosunku do
tzw. społeczeństwa większościowego. Są oni traktowani gorzej, mimo że z
racji swojego społecznego i ekonomicznego zmarginalizowania winni być w
okresie pandemii objęci szczególną opieką swoich władz.
Z dostępnych w domenie publicznej informacji, m.in. publikowanych przez
Amnesty International (AI), wynika, że np. w Irlandii czy we Włoszech Romo-

Testy w osiedlu Lunik IX. Fot. https://www.thenationalnews.com/world/slovakia-startsnationwide-covid-testing-as-germany-begins-wave-breaker-lockdown-1.1104327#4

wie często mieszkają w przyczepach kempingowych, na Słowacji w przeludnionych osadach czy dzielnicach – powszechnie bez bieżącej wody, urządzeń
sanitarnych i kanalizacji. W Bułgarii i na Słowacji obowiązuje zakaz opuszczania przez Romów swoich osiedli, konsekwentnie egzekwowany przez policję
i wojsko. Wprowadzona izolacja od reszty społeczeństwa, brak informacji o
czasie kwarantanny, pozbawienie możliwości powszechnego wśród Romów
nieformalnego zarabiania oraz brak środków na żywność i utrzymanie jeszcze
pogorszyły ich sytuację.
Powołując się na AI, Stowarzyszenie stwierdziło, że środki zastosowane wobec całej społeczności romskiej bez wykazania, że stanowi ona podczas pandemii zagrożenie dla zdrowia publicznego, mogą być arbitralne i nieproporcjonalne, a także stanowić dyskryminację.
Stowarzyszenie stwierdziło także, że z danych opublikowanych w ostatnim czasie przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej wynika, że
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jedna trzecia Romów objętych jej badaniem nadal mieszka w mieszkaniach,
w których nie ma bieżącej wody, 38 procent z nich nie ma toalety, prysznica
ani łazienki. Jednocześnie epidemiolodzy wyrażają obawy, czy w tych segregowanych osiedlach – slumsach nie dojdzie do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.
W świetle powyższych danych Stowarzyszenie zauważa, że sytuacja bytowa i socjalna mniejszości romskiej w Polsce jest nieporównywalnie lepsza,
co nie oznacza, że także u nas nie mogą wystąpić zagrożenia związane z
epidemią.
W przedstawionej sytuacji, akceptując działania AI, Stowarzyszenie zaapelowało do rządów państw Unii Europejskiej, by niezwłocznie zapewniły swoim obywatelom należącym do mniejszości romskiej, zamkniętym z powodu
pandemii koronawirusa w domach i osiedlach, dostęp do żywności, lekarstw,
higieny i opieki zdrowotnej oraz wsparcia potrzebnego do przestrzegania
środków zdrowia publicznego, zgodnie z prawami człowieka i obywatela.
Apelowało także, by rządy niektórych państw Unii Europejskiej zaprzestały wykorzystywania policji i wojska do izolowania w okresie pandemii ogółu
mieszkańców romskich osiedli, slumsów czy osad, czego nie czynią w stosunku do przedstawicieli tzw. społeczeństwa większościowego.

•

Maj

4 maja Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie powiadomił Stowarzyszenie Romów w
Polsce o wydaniu postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni
popełnionych w kwietniu 1945 roku przez ukraińskich nacjonalistów na ludności romskiej we wsiach Jaworzec, Smolnik i Smerek, gmina Cisna, województwo podkarpackie. Zawiadomienie o możliwości popełnienia zbrodni
Stowarzyszenie zgłosiło do IPN w 2019 roku.
20 maja Stowarzyszenie opublikowało oświadczenie w sprawie rzekomego oszukiwania kierowców przez Romów na autostradzie A4.
19 maja 2020 roku na portalu internetowym: http://24wroclaw.pl/artykuł ukazał się artykuł autorstwa Romana Koteckiego zatytułowany „Uwaga
na Cyganów na autostradzie A4 – próbują oszukiwać kierowców”.
Autor podał, że portal otrzymuje od czytelników informacje, że na autostradzie A4 na odcinku między Zgorzelcem a Wrocławiem osoby narodowości romskiej, poruszające się m.in. samochodami na brytyjskich numerach rejestracyjnych, pod pretekstem awarii swoich samochodów zmuszają innych
kierowców do zatrzymania się, po czym oferują im sprzedaż „złota” po atrakcyjnej cenie, chcąc jakoby uzyskać gotówkę na zapłacenie lawety niezbędnej
do usunięcia zepsutego pojazdu. Według autora artykułu oferowane przedmioty ze złota są nic nie warte, bo wykonano je z tombaku. Z artykułu wynikało, że ofiarami „cygańskich oszustów” padają najczęściej kierowcy poruszający się samochodami na zachodnich numerach rejestracyjnych (cudzoziemcy?), którzy zamiast złota kupują za 200–300 złotych biżuterię z tombaku. Na
zakończenie artykułu Roman Kotecki poinformował czytelników, że „inne
grupy Cyganów” na stacjach benzynowych przy autostradzie A4 oferują do
sprzedaży podrobione perfumy lub płyty CD, a także, iż „policjanci otrzymali
już wiele zgłoszeń dotyczących tego cygańskiego procederu”.
Takie były, według portalu „24wroclaw.pl”, fakty. W związku z tym zauważyliśmy, że po przeczytaniu artykułu każdy poważny czytelnik powinien za-

•
•
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dać sobie pytania: Czym kierował się autor wymienionego artykułu, wysyłając w świat niesprawdzone informacje uderzające bezpośrednio w trzydzieści
tysięcy obywateli polskich pochodzenia romskiego? Na czym opierał swoje
stwierdzenie, że byli to Romowie (nazywa ich Cyganami), skoro jakoby poruszali się samochodami na brytyjskich numerach rejestracyjnych, a ich ofiarami najczęściej mieli być kierowcy pojazdów na zachodnich numerach rejestracyjnych? Nadto autor nie wyjaśnił, skąd obecnie w Polsce jeździ tylu cudzoziemców i są oni oszukiwani przez „Cyganów”, skoro kilka miesięcy temu
Polska z powodu epidemii (jak inne kraje Unii Europejskiej) zamknęła granice? Dlaczego autor artykułu, z wydawałoby się poważnego portalu, nie znając
opisywanych osób – ani ich narodowości, ani państwa, z którego pochodzą –
nazywa je obraźliwie „Cyganami”? Zauważyliśmy, że zgodnie z Ustawą z dnia
6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych w Polsce nie
ma mniejszości etnicznej cygańskiej, jest natomiast mniejszość romska. Dla
Romów nazywanie ich „Cyganami” ma charakter pejoratywny, wręcz obraźliwy! W takiej sytuacji nie wiedzieć czemu Roman Kotecki obraził współobywateli. Można zadać pytanie, czy użyłby obraźliwych epitetów (funkcjonujących
w części społeczeństwa) także w stosunku do obywateli polskich pochodzenia np. niemieckiego, ukraińskiego czy żydowskiego? Prawdopodobnie nie,
bo naraziłby się na kłopoty. W stosunku do polskich Romów autor nie ma
zahamowań. Znamienne w tej mierze są wpisy internautów pod artykułem,
gdzie np. osoba podpisująca się nickiem „gość” stwierdza: „Nie cyganie tylko
rumunia i rumunia to całkiem coś innego czyli rumunia sprzedaje na autostradzie złota a nie cyganie i jak by co nie mówi się cyganie tylko romowie???
tooo rumunia jest!!! [pisownia oryginalna] oraz „Szlag mnie trafia kiedy ktoś
nie odróżnia cygana od Rumuna, wystarczy, że będzie miał ciemną karnację
i złe zachowanie i już cygan” – czy autorowi chodziło o wysłanie informacji,
która ma podnieść poziom oglądalności portalu, czy też kierował się wyłącznie rasistowskimi, antyromskimi poglądami?; dlaczego autor przyczepił się
do Romów, nazywając ich wielokrotnie obraźliwym epitetem „cygan”?, czy
nie przypadkiem z powodu pandemii, wskutek której w mediach jest tzw. sezon ogórkowy i nie ma o czym (poza koronawirusem) pisać?
W związku z wymienionymi pytaniami postanowiliśmy dokonać analizy
stron portalu z okresu ukazania się omawianego artykułu. Otóż w dniach 18 i
19 maja 2020 roku ukazało się na stronie portalu wiele artykułów poświęconych czynom przestępczym. Chodzi m.in. o następujące artykuły:
a) „Bez uprawnień, ale za to z narkotykami we krwi doprowadził do zdarzenia drogowego” (z 19.05);
b) „21-latek próbował ukryć kilkanaście porcji narkotyków” (19.05);
c) „Uderzył Puntem w drzewo” (20.05);
d) „Odpowiedzą za 16 przestępstw, m.in. kradzieże i włamania, a także znęcanie się nad zwierzęciem” (18.05);
e) „Zarzut zabójstwa usłyszeli dwaj 28-latkowie zatrzymani przez wrocławskich policjantów” (18.05);
f ) „Policjanci zatrzymali mężczyznę, który 69 razy zapłacił za zakupy znalezioną kartą” (18.05).
Stwierdziliśmy, że w ani jednym artykule portal nie podał, jakiego pochodzenia etnicznego (narodowego) byli sprawcy. Niewątpliwie byli to obywatele polscy narodowości polskiej. Gdyby był choć cień prawdy, że jeden ze
sprawców był pochodzenia romskiego, portal wskazałby go jako „cygana”.
We wszystkich wymienionych przypadkach popełniono przestępstwa i ich
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sprawcy odpowiedzą przed sądem. W przypadku opisywanym na autostradzie portal nie zarzucił sprawcom ewentualnych oszustw, popełnienia czynu
zabronionego, zaś dane dotyczące sprawców oraz ich narodowość na dzień
dzisiejszy są nieznane. Pomimo to Roman Kotecki z portalu www.24/wroclaw.pl, opisując domniemane oszustwa, nazwał domniemanych sprawców
a priori „cyganami”! I to jest najbardziej naganne, gdyż jest to nawoływanie
do nienawiści z przyczyn etnicznych, z powodów rasistowskich, co winno być
ścigane przez prokuraturę.
W końcowej części oświadczenia Stowarzyszenie stwierdziło, że wymieniony artykuł jest próbą zburzenia spokoju społecznego w naszym kraju, pomimo że społeczeństwo ma już dość problemów z epidemią koronawirusa.
Ponieważ o Romach dawno już nie pisano w negatywnym kontekście, przeto
postanowiono przypomnieć, że taka mniejszość istnieje, a jej przedstawiciele
dokonują oszustw na autostradzie, pomimo wątpliwości, czy kogoś oszukano
oraz czy oszukującymi byli Romowie.
W związku z artykułem Stowarzyszenie Romów w Polsce powiadomiło
Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu o możliwości popełnienia przez autora
artykułu przestępstwa z art. 256 par. 1 kk (nawoływanie do nienawiści na tle
różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych). Stowarzyszenie wyraziło
nadzieję na wszczęcie przez prokuraturę dochodzenia oraz ukaranie przez
sąd autora artykułu.

•

27 maja Stowarzyszenie wystąpiło do Barbary Nowak, małopolskiej
kurator oświaty i wychowania, w związku z pozbawieniem dzieci romskich
mieszkających w Maszkowicach k. Nowego Sącza możliwości zdalnej nauki w
okresie trwającej epidemii COVID-19.
W osadzie mieszka blisko czterdzieścioro dzieci, z czego większość to
uczniowie szkoły podstawowej w Maszkowicach. Niestety, w przeciwieństwie
do polskich dzieci nie mają one dostępu do Internetu, wskutek czego zdalna
nauka jest niemożliwa. Według mieszkańców osady prace nad założeniem Internetu trwają i mimo postawienia słupa oraz rozciągnięcia przewodów sieć
informatyczna nie działa.
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W piśmie powołaliśmy się na publiczną wypowiedź wójta gminy Łącko,
iż nie ma problemu ze zdalnym nauczaniem, gdyż gmina zrealizowała projekt przeciwdziałający wykluczeniu cyfrowemu uczniów. Beneficjentem tego
programu podobno były też dzieci romskie, odpowiednio do możliwości
gminy. Pytany przez dziennikarza w sprawie nauki zdalnej wójt stwierdził, że
nie widzi powodu, dla którego szkoła w Maszkowicach, do której uczęszczają
także dzieci romskie, miałaby być traktowana w nadzwyczajny sposób.
Indagowany w sprawie dyrektor maszkowickiej szkoły oświadczył, że brak
Internetu w osadzie romskiej jest dużym problemem oraz że o jego rozwiązanie zwrócił się do wójta gminy Łącko oraz do Kuratorium Oświaty i Wychowania. W efekcie zakupiono 15 laptopów dla dzieci niemających sprzętu, w
tym pięć dla dzieci polskich oraz dziesięć dla romskich. Ostatecznie mali Romowie otrzymali tyko dwa urządzenia.
W związku z takimi danymi zauważyliśmy, że obowiązek zdalnej nauki w
osadzie romskiej w Maszkowicach nie jest realizowany, gdyż nie ma w niej
dostępu do Internetu, dzieci nie posiadają sprzętu do nauki zdalnej, zaś kontakty szkoły z dziećmi romskimi odbywają się głównie za pośrednictwem
asystentów romskich. Wszystko to sprawia, że po zakończeniu stanu epidemii, kiedy szkoły wrócą do normalnej pracy z uczniami, dzieci romskie będą
miały jeszcze większe zaległości niż przed epidemią. Nie powinno tak być,
gdyż dostęp do edukacji powinien być dla wszystkich dzieci jednakowy, niezależnie od pochodzenia etnicznego rodziców.
W przedstawionej sytuacji poprosiliśmy małopolską kurator oświaty i wychowania o zbadanie sprawy oraz podjęcie stosownych działań na rzecz wyrównania szans dzieci romskich w zakresie edukacji.

Czerwiec

•

4 czerwca Stowarzyszenie wydało oświadczenie w sprawie budowy
przez władze Limanowej dwóch domów dla Romów ze środków Rządowego Programu na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata
2014–2020.
Na wstępie oświadczenia Stowarzyszenie Romów w Polsce stwierdziło,
że 22 maja na stronie https://limanowa.in/index.php/aktualnosci, lokalnego
portalu społecznościowego ukazującego się w Limanowej, opublikowany
został krótki artykuł zatytułowany „Powstaną dwa budynki dla Romów na terenie miasta. Wybrano już lokalizację, środki zostały przyznane”.

Wizyta przedstawicieli
Biura RPO i MUW na ul.
Wąskiej w Limanowej w
2016 roku .
Fot.https://limano wa.in/aktualnosci/
powstana- dwa-budyn k i - d l a - ro m ow- n a - t erenie-miasta-wybranojuz-lokalizacje-srodkizostaly-przyznane/49073
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Zrzut ze strony artykułu z fragmentem
forum.

Wynikało z niego, że samorząd miasta za 460
tysięcy złotych z Rządowego Programu wybuduje dwa obiekty mieszkaniowe (budynki) dla kilku
rodzin ze zrujnowanej posesji przy ulicy Wąskiej
w Limanowej. Obiekty te winny być gotowe do
końca 2020 roku. „Przy ulicy Wąskiej zamieszkuje
około dwudziestu osób, w tym dzieci. Stan techniczny tego budynku jest taki, że do końca roku
te rodziny trzeba będzie gdzieś przeprowadzić.
„Nie ma wyjścia, musimy znaleźć nowe mieszkania dla tych osób” – powiedział burmistrz Limanowej Władysław Bieda.
Publikacja pewnie nie zostałaby zauważona
przez internautów, gdyby nie adresaci budowy
owych obiektów mieszkaniowych oraz źródła ich
finansowania. Adresatami miało być kilka rodzin
romskich, zaś wybudowanie domów ma być sfinansowane ze środków Rządowego Programu.
Już kilka godzin po publikacji uaktywnili się
przede wszystkim przeciwnicy takiego rozwiązania problemu mieszkaniowego wymienionych
rodzin. Stwierdzili oni, że inicjatywa burmistrza
jest rozdawnictwem społecznych pieniędzy dla
niektórych tylko obywateli. Co dziwne, wśród
wypowiedzi nie było żadnej o rasistowskim czy
ksenofobicznym względem mniejszości romskiej
charakterze. Wybraliśmy kilka z nich (pisownia
oryginalna):
* „marjoram”: „Gdyby państwo troszczyło się
tak o każdego, to nie miałbym nic przeciwko.
Romowie to dość wyjątkowa grupa społeczna,
ponieważ jako chyba jedyna mniejszość ma ona
pod wieloma względami przywileje (a raczej więcej przywilejów niż przeciętny mieszkaniec tego
rejonu”.
* „pikador”: „Przecież to są osoby posiadające
polskie obywatelstwo, to dlaczego są traktowane lepiej niż wszyscy pozostali mieszkańcy tego
kraju, którzy muszą na siebie zarobić i nikt im nie
daje nic za darmo. To jest dyskryminacja, rasizm
osób nie będących pochodzenia romskiego”.
* „Manitou”: „Dalej wybierajcie tych swoich
cymbałów, którzy tak marnują środki publiczne
na nierobów”.
* „ana75”: „To jakieś żarty. Żeby wybudować
dom musiałam wyjechać za granicę, pracujemy
z mężem po 12 godzin, na kredyt w Polsce nas
nie stać, nikt nam i dziesiątkom ludzi nic nie daje.
Dlaczego jeden ma budować dom lub kupować
mieszkanie za własne pieniądze, brać kredyt na
30 lat i spłacać 2 razy tyle, a niepracującym, zdrowym bykom dają mieszkania i domy”.
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W związku z takimi reakcjami internautów Stowarzyszenie Romów w Polsce stwierdziło, że realizacja Rządowego Programu wywołuje u przeciętnego
Polaka poczucie nadmiernego uprzywilejowania mniejszości romskiej (dyskryminacja pozytywna), co najczęściej negatywnie odbija się na jej stosunkach z tzw. społeczeństwem większościowym.
Stanowisko takie Stowarzyszenie wielokrotnie prezentowało w ogłaszanych na swojej stronie oświadczeniach, m.in.:
1) W oświadczeniu z 23 września 2016 roku pisaliśmy m.in.: „W ten oto
sposób za pseudointegracyjne działania władz w Warszawie oraz w wymienionych gminach płaci większość polskiej społeczności romskiej. Obywatele
polscy pochodzenia romskiego proszą więc, by przestano im wreszcie w taki
sposób pomagać, ponieważ wspomniany Program romski oraz podobne akcje przynoszą im więcej szkód niż korzyści.
Stowarzyszenie Romów w Polsce konsekwentnie stoi na stanowisku ścisłego stosowania zasady równości, o której mowa w art. 32 ust. 1 Konstytucji,
zgodnie z którą wszyscy obywatele w Polsce są równi (mają równe prawa i
obowiązki). Oby ta zasada dotarła do przedstawicieli władzy w Warszawie i
samorządzie lokalnym”.
2) W oświadczeniu z 9 grudnia 2016 roku napisaliśmy, że coraz częściej
oprócz wpisów rasistowskich i ksenofobicznych ukazują się wpisy ludzi trzeźwo oceniających sens wprowadzenia Rządowego Programu.
Zamieszczamy kilka wypowiedzi:
Pod artykułem zatytułowanym „Romowie z Marcinkowic wybrali Nowy
Sącz. To tu gmina wydała 240 tysięcy złotych na ich dom” (https://sadeczanin.info/wiadomosci/romowie z Marcinkowic wybrali Nowy Sącz,) internauci
wpisali komentarze:
a) „Zakupy za nasze podatki. Pierwsze Limanowa kupiła dom w Marcinkowicach, teraz Chełmiec kupił dom w Sączu. Aż się boję pomyśleć, gdzie Sącz
im kolejną chatę kupi. Na takie wydatki są pieniądze. Ale dla samotnych matek, rodzin wielodzietnych itp. nie ma kasy na jakiekolwiek mieszkania. Kpina
jakich mało”.
b) „Też bym chciał, by mi ktoś kupił dom (bo mam jakieś tam pochodzenie
z innej grupy etnicznej). A jak dostają (Romowie) po 500 zł na każde dziecko,
to niech wezmą kredyt, kupią sami dom i go spłacają”.
c) „Szkoda nawet komentować ten cały „program”. Dostali dom – za co
go utrzymają? Opłacić media, opał na zimę, bieżące naprawy – to kosztuje.
Oczywiście opieka społeczna pomoże, bo to „mniejszość etniczna” – im się
należy więcej. Krew człowieka zalewa normalnie! Jak w tym kraju ma być
normalnie”.
3) W Oświadczeniu z 19 stycznia 2017 roku stwierdziliśmy: „Wystarczy przejrzeć wpisy internautów pod każdą informacją o rządowych dotacjach dla gmin
na zakup mieszkań i domów dla Romów. Duża część internautów racjonalnie
pyta, dlaczego dla biednych Polaków – podobnie jak dla Romów – gminy nie
mają środków na zakup mieszkań i domów?”.
Podobne stanowisko wyraziliśmy w Oświadczeniach z 19 sierpnia 2016
roku oraz z 2 czerwca 2019 roku.
Stwierdziliśmy, że lata mijają, zaś nasze prospołeczne i zdroworozsądkowe
stanowisko, iż wszyscy w Polsce są równi i winni być traktowani identycznie,
do władz publicznych nie dociera. Ludziom żyjącym w Polsce w warunkach
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skrajnego ubóstwa, bez podstawowych wymogów mieszkaniowych, gminy
winny przydzielać lokale socjalne (komunalne). Nie powinno się to odbywać
według kryteriów narodowościowych, jak to się dzieje w Limanowej. Przyznawana przez państwo pomoc – w tym Rządowy Program – czyni obywatelom polskim pochodzenia romskiego więcej szkód niż pożytku. Problem
tylko w tym, że nikt tego – poza nami i wskazanymi internautami – nie chce
zauważyć, że te miliony złotych można wydać inaczej dla dobra wspólnego.
Na zakończenie Oświadczenia przypomnieliśmy wypowiedź Romana Kwiatkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Romów w Polsce, z 8 października 2014 roku
dla jednej z publicznych telewizji: „Jako Romowie nie chcemy być postrzegani
przez samorządy i społeczności lokalne jako ci, którzy mają więcej praw niż inni
obywatele. Wszelkie problemy winny być rozwiązywane w sposób powszechny,
a nie etniczny. Te pieniądze (z Rządowego Programu) będą jeszcze bardziej spychać nas na margines społeczeństwa obywatelskiego”.

•

16 czerwca Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce, spotkał się w Warszawie z Andrzejem Sosnowskim, wicedyrektorem Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
MSWiA. Przedmiotem spotkania były projekt „Programu integracji społecznej Romów w Polsce na lata 2021–2030” oraz podział przez MSWiA dotacji
celowych i podmiotowych na realizacje w 2020 roku zadań mających na celu
ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.
W trakcie rozmowy prezes Stowarzyszenia przedstawił krytyczny stosunek odnośnie do realizowanego dotychczas „Programu integracji”, wnioskując o jego ewaluację i zmianę akcentów głównie w kierunku podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości romskiej. Stanowisko Stowarzyszenia
prezes uzasadnił porażką programu np. w zakresie mieszkalnictwa (Małopolska Wschodnia), co wytknęła Najwyższa Izba Kontroli we wnioskach pokontrolnych. Równocześnie zaznaczył, że w Stowarzyszeniu opracowano obszerne stanowisko dotyczące rezultatów dotychczasowych programów oraz
zawierające wnioski co do zmiany niektórych części nowego programu na
lata 2021–2030.
Jeśli chodzi o drugie zagadnienie, tj. podział dotacji na 2020 rok, prezes
Stowarzyszenia przekazał dyrektorowi Departamentu wykonaną w Stowarzyszeniu analizę podziału środków dla mniejszości narodowych i i etnicznych. Z
analizy tej wynika, że mniejszość romska praktycznie we wszystkich podziałach potraktowana została bardzo niesprawiedliwie, gdyż inne mniejszości
otrzymały w stosunku do wielkości swoich populacji dotacje wielokrotnie
większe niż romska. Oznacza to, że przy podziale środków nie stosowano żadnego sprawiedliwego klucza. W analizie tej wskazano także, iż po podziale dokonanym 14 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie Romów w Polsce na sześć złożonych wniosków nie otrzymało ani złotówki, co dziwi, ponieważ zewnętrzni
obserwatorzy pozytywnie oceniają działalność Stowarzyszenia, uznając je za
istotne dla mniejszości romskiej.
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Dżyvełys peske Rom dy gav saveskere kchera pomsćhurdyne sys pre fełełdy, dasavo hutom syr
kchamys do gav. Rom savo kcharełys pes Vangar, pałdava kaj sys kało syr vangar, hućo, siukare
ćhorjenca te łenstune kałe bałenca. Dźvełys ćorores dy tykno kaútuno kcher. Sako belvel mangełys
Devłes kaj ty najaven bare bałvala, darłys kaj kcher łeske te na rosćhurden. Sys łes pchaś hektaro
pchuv pał kcher, ne nasys łes sosa tyhandeł, nasys pługo, motyka ani soha, jek sys pchurano úpadlo. Sys łes romni gadźy gavestyr, savi pomoginełys łeske pe dakicy kicy łatyr isys zor dre vasta.
Vesnakere taśarłasa Vangar gij a te handeł peskery fełda, jek tykno kutyr pe pchuviengire. Romni kerełys źuźypen de kcher, pchiradźa dudali vytchodźa pora, śarandunia te cery. Nadnaśća ćyrykli sroka te vnaśća de kcher. Dźuvli kamdźia te vytradeł, ne zachali sroka na dełys pes te vytradeł.
Scholakidźa pes gadźyca, chtyłdźa miotła kamdźa ła te zamareł. Adźa but pał łatyr naśełys, kaj
opeja zoriatyr, pej a pe ćhiben i zorełes pchurdełys. Dydo cyro javia Vangar, zapchuća;
-Sostyr adźa pes zmyśkirdźan?

-Vytradavys da ćyrykla, a joj pes nadełys tyvytradeł, syr chtyłava ła to keravava łatyr zumi.
-Tu dylnijan romnije? Sroka nikon nachał.

Od pchiradźa buhłes dudali, sroka vynaśća i beśća pe śuki lipa. Vangar na jekvar kamełys da
ruk te sćhineł, te naśty sys cyro tyrakcheł. Sroka pobyśća kuty, zamardüa pchakenca, zryśćyja rukchestyr varkicy moły obnaśća ruk dre zervu dre ćaćy ryg, te pe jagur odnaśća dur dre vesz. Miniakidźa varkicy dyvysa, saveś raćasa dyja pes Vangareske suno, kaj pe śuki lipa vybaryne łołudća
śukar łołe, te ceło joj kerdźa pes zełeno. Taśarłasa hadyja pes rydźa taj vygija avri. Varkicy moły
pszekchosełys peskere jakcha, napaćełys kaj dava ćaćo so dre sune dykća. lipa sys ceło zełeno te
ceło dre łołudźa.
-Dava cudo dava Dyveł kerdźa kaj da ruk za łułodźakirdźa pes, pchendźa romni.

Miniakirde varkicy dyvesa, pszynaźća da korkori sroka, beśća pe lipa i kerłys peske kcheroro
dre samo maźkirał ruk. Miniakirde tryn dyvesa, Vangar romniasa vygij a avri te chan taúarłakero chaben, na paśenys peskere jakchenge so dykne. Pe śteto kaj terdy sys pchurani śuma na dur
lipatyr, kana terdy isy nevi dembovune pchalendyr. Da frejdatyr byúne pe łaveczka savi sys tełruk.
Pełda ceło dyves naúty pes te naśaren, savo rakća łen miśtypen. Nadełys łenge ty otchynioł, so one
kerde dasavo, kaj Dyveł dyja łenge da miśtypen. Ceło dyves obdykchenys ćuma, taj bachtałe gine
tesoveł Naćhija taćarłasa, muchla ne nakamełys pe pchuv te operereł. Romni pośli chyria pszesuty
rat hadyja pes śtrejatyr i vygija avri, kamdźate dykcheł dava ćaćo czy suno.
Rakiryben łake odlija syr dykća pośhakirdy ćumanyve dachosa, syr thagarytku kcher blachasa.
Nalija dre buk e but bałvał i adźa dyja godli;
-Miro Devła, so dava pes kereł?!

Vangar zryśćja pe, vynaśća pe vtenga i dykca śumapoćhakirdy śukare dachosa, na paenys peske
so dykchen. Usandłe ryśyne ki kcher. De kcher jekche pokojostyr kerde pes śtar, ćhibena, skamina,
te sojibnytko śukar śteto, saro vydełys pes łenge kaj dava isy suno. Ryśyne pe peskery łaveczka teł
lipa. Vangar pchendźa ;
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-Sy jamen śukar dvorku, ćuma, pszydyneby pes saveś łovore, na dorakirdźa ki jagur a dachostyr adźa syr brysint pośhude pes sovnakune łove. Saro so pchenełys i so
kamełys dava łeske pes sćaćakirłys. Saro łen isys so kamenys. Vangar so dyves pchirłys
romniasa ty otchynioł pe veś. Manuśa gavestyr nakamenys łen, pchenenys kaj one bengesa dre malipen vgine. Hargatune cyrostyr nikon ki łendy na javełys, a drom ki łendyr
ćariasa zabaryja. Romni napchenełys Vangares kaj tyyytraden dałe gavestyr. So dyves
pod perłys sastypnasa. Na vydźałys pe pchiryben ki veś Vangaresa, jov korkoro pchirełys. Saveś dyvesesa vykendyja pes te popchireł, teł veś dykśa pchure dźuvla uredy dre
pchurane łachmany, savi skendełys kaśta ki boy. Naskedyja adźa but, kaj naśty sys te
hadeł. Vangar pod gija i pchendzia;
-Dźuvlije, de zaligirava tuke ki tiro kcher.
-Zorałes parykirav tuke Vangar.

Vangar vytchodźa pe łatyr jakcha, zapchuća.
-A karyk pchuryje dźynes miro łav?
-Me saro dźynav, odpchendźa.

Vygine pe jagur veś, Vangar dykia tykni bergica śukares vyćhindli ćariasa syr dyvanu
a pre łatyr śukar kaśtuno kcheroro. Syr pszegine vudarore barjatyr, pchurori pchendźa,
-Tchov teł vanta kaśtore te vdźa dre kcher napiesa tut teja.

Vangar vgija de maśkirał, dykća baro skamin pe maśkirał kcher a pe ryga pniaki ki
beśyben. Na pał harga pchirade pes vudara a de łendyr tyrdźyja pszegukar tymi dźuvli,
tej asa pe baro trancuro dre vasta. Vangar zryskirdźa pes bankostyr i ładźane łavenca
zapchuća.
-A kaj kerdźa pes pchurory?

-Da pchurory dźuvli me som, kcharav man Sora.

Beśne paś skamin te popienys teja, dykchenys peske dry jakcha. Vangar zapchuća.
-Korkory adaj dźyves?

-Na, sy man bary semenca, śov pchenia.

Na harga rakimys, Vangar po parykirdźa pał teja i vygija kcherestyr. Pe bar kerdo
kaśtendyr beśte sys deśopaść sroki, pszegija paśe łendyr ne ani jek na odnaśća. Ne zdźyvindźa pes soske na daren. Syr rakća pes dre veś a nad dźałys belvel. £yja sygedyr ty
dźal, pośundźa syr łeskere hera keren pes pchare, naśty sys ki angił heruj te tchoveł.
Zryśćja zorało bałvał, pod ryskirdźa les ki berga, na obdykća pes a sys jov de peskero
kcher. Romni paśli sys pe ćhiben, nasys ła zor te hadeł peso Sys łasa so dyves horydyr
a znachoru savo dełys łake draba, nadźynełys so duredyr te kereł. Pszećhija te chał, te
pośli varkicy dyvasa meja.
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Vangareske pe jiło isys pcharo, ceła dyvesenca pszebyśełys pe bankico teł lipa. Jek moło
pszynaśne duj sroki, beśne paśe łestyr te line te jazgotyneł. Pośli savoś cyro Vangar halołys
łengiro rakiryben, pogłaskindća śerore srokenge taj pchendźa.
-Na ćhingarden pes, tume san dasave śukar.

srokenge udyja pes łeskero śaryben, dałe cyrostyr pszynaśenys ki łestyr so dyves, kaj
ty najaveł łeske pchares. Dyvesa miniakirenys, Vangareske dochałys kokoryben. Jekche
belve1ake, pszynaśća Sora, tern i dźuvli kaśtune kcherorestyr pał veś. Kerdźa łake patyv,
dyja łaćho chaben teja vyśytkune murenca. Syr rozdźanys pes, Sora zamangdźa Vangares ki pesty. Mangipen pszylija frejdasa zakirłys kaj syge tyjaveł dava dyves kaj ła pałe
tydykcheł. Dy dźuvlatyr Vangar zakamdźa pes zorałes. Syr javia da dyves Vangar samune
taśarłatyr sys rydo. Syr javia da cyro naśća ki łatyr syr dynało. Sora źakirłys pe łestyr dre
vudara kcheresty. Skamin barvałes zaćhudy chabnenca, a paś łatyr beśte sys paść śukar
dźuvla Sora pszećhudźa łen, one isy mire pchenia. Pienys te chanys ki raćytka śtundy.
Sora pchendźa Vangareske kaj te soveł ki łatyr bo pe rat nani so tydźał kchere. Vangar
pe dasave łava ćakirłys, syr sare po rozgine pes, Vangar zamangło ćhija ki śukar, ćhiben
bare pernicasa i śarandunienca. Beśća pe jagur chibenastyr, te kamełys angił sojiben ty
dykcheł ła. Na harga ćakirłys. Javia i terdźyja angił łestyr i pchendźa ;
-źakiresys pe mandy?

-Adźa kamavys tut tydykcheł.

-Dźynav san zakamlo dre mandyr, pchendźa Sora.

-Tu san miro dźyjipen, saro kerava so kamesa kaj tusa ty javav pchendźa Vangar.

Sora vygija pelda laveskero i de na harga cyro ryśyja pale cełune peskere semencasa.
Naj ternydyr pcheniendyr jandźa duj pora, parno taj kalo taj phendźa;
-Dykches jamen śovenpchenien, ne nisavi jamendyr nani romanduni, adaleske kaj terne murśa save kamenys jamen pal romniedyr ty len, na vykendenys ćaćuno por. Dava isy
jamari tradycja, kon kameł jamare pcheniengire jile tedorysel i tyvdźal dy jamari semenca, musaj ty vykendel jek por.

Sare zabyćne pal skamin. Vangar tyrdźyja angil porendyr, te but duminelys savo te leI
por. Pchendźapeske, saro isy dre Dyvleskere vasta, te vytyrdyja duj pora pe jekvar. Sare
bachćatyr denys godli, isy jamen szvugaro. Na dykne syr skarnin korkori pes naćhakirdźa, sare pienys i chanys ki parno dyves. Kośyben ćhija zlyni, śukare ćhajendyr. Pre vavir
dyves pośli biav sare dźyngade pes, te rysine ki peskere ćyryklengire hargatune cyry. Ne
Vangar ćhija rom jekche pcheniakero, vgija dre lengery semenca, pszeminiakirdźa pes andy srokatyr. Dale cyrostyr sys bachtalo de srokitku semenca. Naśelys lenca pe celo sveto,
a leskero dvorkostyr ćhija pale ćororo kcheroro, poćhakirdo pchusenca. śukar kcher srokengero kerdźa pes pchurani poryskirdy szatra romani. Sare dźyvenys harga bachtales i
nasys len tugi. A kameny s pes adźa syr nikon pre sveto.
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i sroka

Żył sobie w małej wiosce koło lasu Rom, którego nazywano Wangar. Był czarny jak węgiel: smagły, miał kruczoczarne włosy i czarne, długie wąsy. Żył biednie i
mieszkał w małej, drewnianej chałupie. Każdego wieczora w pacierzu prosił Boga,
żeby nie było silnych wiatrów, bo się bał o swój dom, że może mu się rozlecieć. Miał
pół hektara ziemi, ale nie miał jej czym obrobić, ani pługa, ani motyki, ani sochy,
jedynie stary szpadel. Miał żonę, chłopkę, która pomagała mu na tyle, ile potrafiła i ile miała sił w rękach. Wczesnym rankiem wiosennego dnia Wangar poszedł
kopać swoje pole, chciał zrobić grządkę do posadzenia worka kartofli. Żona robiła
porządki w domu. Otworzyła okno i wystawiła pościel: pierzyny i poduszki. Nagle
nadleciała sroka i wpadła do izby. Kobieta chciała ją wygonić, ale zuchwała sroka
nie pozwoliła na to. Zdenerwowana chłopka złapała miotłę i chciała srokę zabić.
Tak długo za nią ganiała, aż się zmęczyła. Usiadła, żeby odpocząć, jednak w tym
czasie nadszedł Wangar i zapytał:
– Co się stało, żeś taka zmęczona?

– Gonię tę srokę, która usiadła na szafie. Jak uda mi się ją złapać, to ugotuję z
niej rosół.
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– Czy ty ogłupiałaś? Sroki się nie je.

Wangar otworzył szeroko okno, sroka wyleciała i usiadła na suchej lipie. Rom
nieraz chciał ją ściąć, ale jakoś nigdy nie miał czasu. Sroka chwilę posiedziała, zatrzepotała skrzydłami, obleciała lipę dookoła kilka razy w prawo i kilka razy w lewo
i odleciała. Minęło kilka dni. Którejś nocy przyśniło się Romowi, że lipa zakwitła. Po
przebudzeniu wstał, ubrał się i wyszedł na dwór, i oczom swoim nie dowierzał: lipa
była cała w liściach i kwiatach.
– To cud! To Bóg sprawił z tą lipą – powiedziała żona.

Po kilku dniach pojawiła się ta sama sroka i zaczęła wić gniazdo w samym środku korony lipy. Każdej nocy słychać było różne dziwne stuki wokół drzewa. Minęły
trzy dni. Wangar wstał z żoną z łóżka, zjedli liche śniadanie i wyszli na dwór. Nie
wierzyli własnym oczom! Zamiast starej stodoły nieopodal lipy stała nowa stodółka
z dębowych desek. Z wrażenia przysiedli na ławeczce pod lipą. Przez cały dzień nie
mogli się nacieszyć, jaki spotkał ich cud! Nie dawało im spokoju, czym sobie zasłużyli u Boga, że obdarował ich takim dobrem. Przez cały dzień podziwiali stodółkę i szczęśliwi poszli położyć się spać. Nastał świt, mgła jeszcze dobrze nie opadła
na ziemię, żona Wangara po źle przespanej nocy wstała i wyszła na dwór. Chciała
sprawdzić, czy nowa stodoła to nie był tylko sen. Aż zaniemówiła z wrażenia. Stodoła była pokryta nowym dachem, jak w pałacu, z blachy, z pięknymi ozdobami. Po
chwili nabrała powietrza i krzyknęła:
– Boże mój, co to się dzieje!

Mąż usłyszał krzyk żony, wybiegł z domu i zobaczył stodołę pokrytą pięknym
dachem. Nie mogli uwierzyć własnym oczom. Radość ich była wielka. Po chwili wrócili do domu, a tam zamiast jednej izby były cztery pokoje, umeblowane zgodnie z
przeznaczeniem: salon, sypialnia, pokój dla dzieci. Wszystko to wyglądało jak sen.
Wrócili na ławkę pod lipą. Wangar powiedział:
– Mamy piękny dworek, stodołę, to przydałoby się nam trochę pieniędzy.

Jeszcze dobrze nie dokończył zdania, a z dachu, jak deszcz, posypały się pieniądze. O czym tylko zamarzył i powiedział, to wszystko się spełniało natychmiast. Mieli już wszystko. Od tej pory Wangar często chodził z żoną na spacery.
Ludzie we wsi stronili od nich, posądzali ich o czary i nieczyste interesy z diabłem.
Od dawna nikt ich nie odwiedzał, a droga do ich domu zarosła trawą.

Żona namawiała Wangara, żeby wyjechać z wioski. Z każdym dniem podupadała na zdrowiu. Nie wychodziła już na spacery z mężem. Wangar sam wybierał się
na przechadzki. Któregoś ranka wyszedł w kierunku lasu. Pod drzewami zobaczył
starą kobietę ubraną w łachmany, która zbierała chrust. Układała patyki na płachtę i kiedy nazbierała, próbowała zarzucić chrust na plecy. Było tego tak dużo, że nie
mogła sobie poradzić. Wangar pospieszył jej z pomocą.
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– Pomogę wam zanieść chrust do waszego domu.

– Bardzo dziękuję, Wangar – powiedziała kobieta.

– O, skąd wiecie, jak mnie nazywają? – spytał Rom.
– Ja wszystko wiem – odpowiedziała.

Wyszli na skraj lasu. Wangar zobaczył małą górkę z trawą wystrzyżoną jak
zielony dywan, a na niej malowniczy domek z drewna. Kiedy już byli za furtką,
staruszka powiedziała:
– Połóż pod ścianą chrust i wejdź do domu, poczęstuję cię herbatą.

Wangar wszedł do środka, zobaczył duży stół na środku izby, a po bokach
krzesła zrobione z pni drzew. Po chwili otworzyły się drzwi, a w nich stanęła
piękna, młoda kobieta z herbatą na tacy. Wangar wstał z wrażenia i po chwili
zapytał:
– A gdzie starsza kobieta?

– Tą starszą kobietą jestem ja! Mam na imię Sora.

Usiedli przy stole i popijając herbatę, patrzyli w swoje oczy. Wangar zapytał:
– Sama tutaj mieszkasz?

– Nie! Mam dużą rodzinę, sześć sióstr.

Chwilę jeszcze porozmawiali, Wangar podziękował za herbatę i wyszedł z
domku. Na płocie zobaczył piętnaście srok, przeszedł koło nich, jednak żadna
nie odleciała. Nawet zdziwił się z tego powodu. Kiedy znalazł się w lesie, zaczął
przyspieszać, bo robiło się późno. Poczuł, że nogi zrobiły mu się jakieś takie
ciężkie. Trudno było mu zrobić kolejny krok. Nagle zerwał się silny wiatr, poderwał go do góry i jeszcze dobrze się nie obejrzał, a już był w swoim domu. Żona
leżała na łóżku i nie miała sił, żeby wstać. Było z nią coraz gorzej, a znachor,
który przepisywał zioła, był bezradny. Przestała jeść i po kilkunastu dniach
zmarła. Wangarowi było smutno, całymi dniami przesiadywał na ławce pod
lipą. Pewnego razu przyleciały dwie sroki, usiadły obok niego i zaczęły jazgotać.
Po jakimś czasie Wangar zaczął ich język rozumieć, pogłaskał sroki po główkach i powiedział:
– Nie sprzeczajcie się, jesteście takie ładne.

Srokom się spodobał komplement Roma. Odtąd codziennie przylatywały do niego, żeby nie było mu smutno. Dni mijały, Wangarowi dokuczała
samotność, sroki prawie każdego dnia przylatywały. Wiedział wszystko, co w
ptasim świecie się dzieje. Pewnego wieczora odwiedziła go Sora, młoda kobieta
z domku za lasem. Ugościł ją wyśmienitym jedzeniem i dobrą rozmową. Gdy
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się rozstawali, kobieta zaprosiła go do siebie. Zaproszenie przyjął z radością
i czekał z niecierpliwością na dzień odwiedzin. Kobieta ta bardzo mu się podobała. W dzień odwiedzin Wangar był już od rana starannie ubrany i jak
na skrzydłach poleciał na spotkanie. Sora czekała na niego u progu swojej
chatki. Stół był suto zastawiony, a przy nim siedzieli już różni goście, między
nimi pięć pięknych kobiet. Sora przedstawiła je: to są moje siostry. Ucztowali
tak aż do późnych godzin nocnych. Sora zaproponowała Wangarowi, żeby
został u niej na noc, bo zrobiło się bardzo późno. Nie trzeba było go długo
namawiać. Kiedy uczta dobiegła końca i goście już poszli, Rom zaproszony
został do bardzo wytwornego pokoju z puchowymi piernatami. Usiadł na
krawędzi łóżka i marzył, żeby jeszcze przed snem zobaczyć Sorę. Niedługo
musiał czekać. Zjawiła się, stanęła przed nim i zapytała:
– Czekałeś na mnie?

– Tak! Bardzo czekałem na ciebie!

– Wiem, bo jesteś zakochany we mnie – stwierdziła Sora.

– Ty jesteś moim marzeniem, na wszystko się zgodzę, zrobię, co tylko zechcesz, żeby tylko być z tobą – powiedział Wangar.

Sora wyszła bez słowa i po chwili wróciła z całą swoją rodziną. Najmłodsza
z sióstr przyniosła dwa pióra: białe i czarne. Po chwili powiedziała:

– Widzisz, jest nas sześć sióstr i żadna z nas nie ma jeszcze męża, a to
dlatego, że żaden z młodzieńców, którzy starali się o naszą rękę, nie wybrał
odpowiedniego pióra. Zgodnie z naszą tradycją, aby zdobyć serce którejś z
nas i wejść do naszej rodziny, musisz wybrać jedno z piór: czarne lub białe,
albo dwa naraz.

Wszyscy usiedli wokół stołu. Rom stał nad piórami i długo myślał. W końcu zdecydował i wybrał dwa pióra naraz. Wszyscy się ucieszyli, w mgnieniu
oka nakrył się stół, towarzystwo bawiło się hucznie aż do rana. Wreszcie miały szwagra, a klątwa została zdjęta z pięknych dziewcząt. Następnego dnia
po zaślubinach wszyscy się obudzili i wrócili do swoich dawnych postaci rodziny srok. Również Wangar, jako członek tej rodziny, zostając mężem jednej
z sióstr, przemienił się w srokę. Od tej pory był w tej sroczej rodzinie bardzo
szczęśliwy i wędrował po świecie, a jego dworek stał się ponownie jednoizbową chatą pokrytą słomą. Piękny, drewniany domek sroczych sióstr zamienił
się w podarty romski namiot. Żyli wszyscy długo, szczęśliwie i beztrosko. A
kochali się jak nikt nigdy dotąd.
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ZE ZBIORÓW SRWP

Pocztówka „Pozująca Cyganka”, początek XX wieku. Ze zbiorów RIH
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PRAWNIK RADZI
Porada dla osób starających się w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych o uzyskanie renty z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Warunki nabywania prawa do renty, zasady ustalania jej wysokości oraz
zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty tego świadczenia uregulowane są
w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 122 i 1578).
Prawo do renty powstaje z tytułu niezdolności do pracy. Prawo to przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) został uznany za niezdolnego do pracy. Wg ustawy niezdolną do pracy jest
osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania
zdolności do pracy. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną
do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy
zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji;
2) ma wymagany – stosowny do wieku, w którym
powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy;
3) niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie, np. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania zasiłków chorobowego
lub opiekuńczego z ubezpieczenia społecznego.
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Wymóg powstania niezdolności do pracy w czasie określonym wymienioną ustawą nie obowiązuje w stosunku do osoby, która łącznie spełnia następujące warunki:
- została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
- spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego,
oraz
- posiada co najmniej 20-letni (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) okres składkowy lub
nieskładkowy.
Okres składkowy lub nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony
jest od wieku, w jakim powstała niezdolność do pracy i wynosi:
1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat życia, 2
lata – w wieku od 20 do 22 lat, 3 lata – w wieku od 22 do 25 lat, 4 lata – w wieku od 25
do 30 lat oraz 5 lat w wieku powyżej 30 lat.
Warunek 5 lat, o którym mowa w ostatnim przypadku, musi przypadać w ciągu
ostatniego dziesięciolecia przypadającego przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę
lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.
Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął wymaganego okresu składkowego lub nieskładkowego, uzależnionego od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy,
warunek posiadania tego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został
zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po
ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, średniej (wcześniej ponadgimnazjalnej) lub
wyższej.
Renty dzielimy m.in. na stałe oraz okresowe. Renta stała przysługuje ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy uznana została za trwałą, zaś renta okresowa,
gdy niezdolność do pracy ma charakter okresowy (czasowy).
Decyzje o przyznaniu renty wydaje organ rentowy (oddział ZUS) właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania osoby starającej się o rentę. Postępowanie może
być wszczęte wyłącznie na wniosek tej osoby. Obowiązuje 2-instancyjne postępowanie orzecznicze, najpierw orzeka lekarz orzecznik ZUS, natomiast w II instancji orzeka komisja lekarska ZUS. Od orzeczenia lekarza orzecznika przysługuje sprzeciw do
komisji lekarskiej w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia, za pośrednictwem poczty lub złożenia za potwierdzeniem w jednostce ZUS.
Podstawą do wydania decyzji o przyznaniu renty jest więc orzeczenie lekarza
orzecznika lub komisji lekarskiej, od których nikt się nie odwołał.
Uwaga: warunkiem skierowania sprawy do sądu okręgowego, sądu pracy i ubezpieczeń społecznych jest wyczerpanie wymienionej wyżej drogi, tzn. wniesienie
sprzeciwu od odmownego orzeczenia lekarza orzecznika do komisji lekarskiej. Skierowanie odwołania do sądu bezpośrednio po uzyskaniu negatywnego orzeczenia
lekarza orzecznika spowoduje odrzucenie tego odwołania przez sąd z powodu niewyczerpania drogi postępowania. Odwołanie do sądu składa się za pośrednictwem
właściwej jednostki ZUS.
W 2020 r. wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
wynosi
1200 zł, z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 900 zł, z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1440 zł oraz
z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1080 zł.
Opracował: mgr Stanisław Rydzoń, radca prawny
Przy opracowaniu porady skorzystano z zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS oraz informacji znajdujących się na stronie Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
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Publikacje o Romach
Janusz Helfer

Cyganie – Romowie. Zapomniane obrazy

40 zł

Album fotografii Janusza Helfera pokazuje oczywistość, zwyczajność cygańskiego życia, zharmonizowanego z porami roku,
zgodnego z rytmem życia przyrody i w sposób oczywisty pogodzenie się z tym rytmem. Zdjęcia ukazują też okres schyłkowy wędrowania – bardzo ważny dla społeczności romskiej, bo późniejsze życie biegnie juz zupełnie innymi drogami. Innym wielkim walorem są portrety – pojedyncze i zbiorowe – ludzi, którzy często
już odeszli, pozostając, tak jak tabory, tylko w pamięci.

Anja Tuckermann 39 zł

Mano. Chłopiec, który nie wiedział,
gdzie jest

39 zł

11-letni niemiecki Rom po koszmarze obozów w Auschwitz, Ravensbrück i Sachsenhausen trafia wiosną 1945 roku
do Francji. Wiadomo o nim tyle, że ma na imię Mano. On sam
nie pamięta, a może nie chce powiedzieć o sobie nic więcej.
Nie wie, gdzie jest, nie zna języka, dręczą go obozowe wspomnienia. Boi się, że stracił rodziców i młodszą siostrę. Pomału
przywiązuje się do opiekunów, którzy robią, co mogą, by chłopiec mógł wrócić do normalnego życia, szukają jego krewnych. Tych opiekunów jest wielu – Mano poznaje kilka domów, skromnych i wytwornych, ale także sierociniec i szpital
psychiatryczny. Czy powróci do rodziny?
Prawdziwa historia opowiedziana w prosty i przejmujący
sposób.

Lech Mróz

50 zł

Dzieje Cyganów – Romów w Rzeczypospolitej XV–XVIII
Bez poznania dziejów nie udaje się wyjaśnić rozmaitych elementów
współczesnej kultury Romów. Praca Lecha Mroza jest pierwszym w polskim piśmiennictwie tak szerokim przedstawieniem dziejów Romów.
Ogromna większość informacji w niej zawartych jest zupełnie nieznana.
„Uznałem za niezbędne opublikowanie odnalezionych przeze mnie, a
rozsianych po różnych archiwach i nigdy niepublikowanych dokumentów
źródłowych. Cyganie w Polsce mają długą historię, ale nie została ona spisana” – mówi autor we wstępie do książki.
Dzieje Cyganów – Romów kierowane są przede wszystkim do Romów
i cyganoznawców jako opracowanie umożliwiające poznanie przeszłości
grupy; książka ma wypełnić lukę, pokazać Romom ich przeszłość, a zarazem dostarczyć materiału, na podstawie którego mogą powstać podręczniki szkolne.

Pozycje te można nabyć w Stowarzyszeniu Romów w Polsce, ul. Berka Joselewicza 5,
32-600 Oświęcim, lub zamówić poprzez e-mail: stowarzyszenie@romowie.net.
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EXHIBITION

Żyjemy w Europie od wieków. Jesteśmy częścią społeczności
światowej. Jednocześnie zachowaliśmy naszą odrębność,
nasze tradycje, kulturę, nasz język.

Przedstawiając zmienne koleje naszego losu, zwróciliśmy uwagę na

Przedstawiając zmienne koleje naszego losu zwróciliśmy uwagę
kilka
– jak- jak
uważamy
– ważnych
jegojego
aspektów:
motyw
wymuszonej
na
kilka
uważamy
- ważnych
aspektów:
motyw
wędrówki, motyw
naszego
miejsca
w częstomiejsca
obcychwnam,
a niekiedy
wymuszonej
wędrówki,
motyw
naszego
często
obcych
a niekiedy wrogich
społecznościach i systemach.
wrogich nam,
społecznościach
i systemach.

ROMOWIE
HISTORIA I KULTURA

zapraszamy
Godziny zwiedzania:

Ulotka_SRwP_2017_PL_do_druku.indd 1

96

poniedziałek – piątek:
9.30 – 15.00
sobota – niedziela:
do uzgodnienia

Opening hours:
Mon – Fri: 9.30 – 15.00
Sat – Sun: upon request
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Romowie, można by rzec – już tradycyjnie, należą do grona tych, którzy w sytuacji kryzysu, wywołanego obecnie przez koronawirus, są szczególnie narażeni na jego reperkusje. Nie od dziś bowiem wiadomo, że Romowie żyją na marginesie społeczeństwa, są jedną z
najbardziej spauperyzowanych i dyskryminowanych grup społecznych...
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lipiec – sierpień – wrzesień

kwartalnik romski

... Jak bowiem Romowie, zwłaszcza zamieszkujący osady górskie w Małopolsce, takie jak Koszary czy Maszkowice, mają respektować zachowanie minimum dwumetrowej odległości między
sobą, żyjąc w przepełnionych osiedlach, gdzie na niewielkiej powierzchni stłoczonych jest kilkaset osób?

Pamięci Doktora Tadeusza Czekaja

T

2 SIERPNIA 2020
Rok 2020 zaskoczył społeczeństwa całego świata ograniczeniami wynikającymi ze
światowej pandemii. Ograniczenia w podróżowaniu, a przede wszystkim konieczność
ochrony zdrowia i życia uczestników skłoniły nas do podjęcia trudnej, lecz koniecznej decyzji
– obchody 76. rocznicy Zagłady Romów i Sinti tym razem miały przede wszystkim wirtualny
charakter...
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o niezwykle smutna wiadomość, że Tadeusza nie ma już wśród nas. Wiedziałem, że od jakiegoś czasu choruje i nie jest z nim najlepiej, ale człowiek zawsze myśli pozytywnie i odrzuca
od siebie najgorsze myśli. Wraz z odejściem Tadka kończy się pewna epoka w historii Stowarzyszenia Romów w Polsce. Był on dla mnie nie tylko bliskim współpracownikiem, lecz także przyjacielem. Stworzył podwaliny pod rozwój nowoczesnej instytucji, jaką jest obecnie Stowarzyszenie. Wykonał wielką i tytaniczną pracę przy tworzeniu Romskiego Instytutu Historycznego,
Biblioteki, archiwum, był nieocenionym ekspertem i autorytetem w tych dziedzinach. Swoim
uporem, konsekwencją, krok po kroku, cegiełka po cegiełce, wspólnie udało się stworzyć coś
wyjątkowego, innowatorskiego, czym jest Romski Insytut Historyczny wraz z profesjonalnym
archiwum i biblioteką.
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