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Gra yna MI KOWSKA 

Kontrowersje wokó  edukacji dzieci romskich na 

przyk adzie regionu l skiego 

Wst p 

Spo eczno  romska na sta e wpisa a si  w etniczn  map  Polski. adna 

z obecnych mniejszo ci narodowych i etnicznych nie budzi a tyle kontrowersji 

oraz ambiwalentnych uczu , które niejednokrotnie przejawia y si  w formie 

wrogo ci czy wr cz nienawi ci, co Romowie, popularnie zwani przez wi kszo  

spo eczn  Cyganami. Znajduj  si  oni na pocz tku listy grup obdarzonych naj-

wi ksz  antypati . Ich obecno  j zykowa, kulturowa, rasowa i mentalna okazu-

j  si  nie do przebycia dla cz ci Polaków1. Ludno  ta zamieszkuje w znacznej 

cz ci Podhale, Ma opolsk , Dolny l sk, a tak e Mazury. Swoj  obecno  Romo-

wie silnie akcentuj  na S owacji oraz Czechach, dalej na W grzech i w Rumunii. 

W Polsce liczba Romów nie jest dok adnie ustalona, ale szacuje si , e jest 

ich oko o 20 tysi cy. 

Czasy w druj cych taborów ju  dawno min y, a nowa rzeczywisto  wy-

mog a na Romach weryfikacj  dotychczasowego trybu ycia (na przyk ad 

przyjmowanie polskich nazwisk, akceptowanie oraz przestrzeganie zasad obo-

wi zuj cych na obszarze pa stwa polskiego). Romowie zaliczani s  do tych 

mniejszo ci narodowych, które maj  bardzo konserwatywne pogl dy, wynikaj -

ce z ich wielowiekowej tradycji, silnie zakorzenionej w ka dej rodzinie. Pogl dy 

te w pewnym stopniu uniemo liwiaj  lub ograniczaj  ich dzia ania. S  oni opor-

ni na zmiany i nowo ci, a jednocze nie bardzo otwarci na osi gni cia wspó cze-

snej cywilizacji, którymi obdarowuje ludzi (na przyk ad telefon komórkowy, 

komputer, laptop itp.). Romowie w aden sposób nie chc  si  dostosowa  do za-

                                                      
1  A. Staniszewski, Problemy i dzia ania edukacyjne Romów polskich, „Problemy Opieku czo- 

-Wychowawcze” 2003 (czerwiec), s. 7. 
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sad i wzorów reprezentowanej przez obc  dla nich spo eczno  gadziów, czyli 

nie-Romów. 

Pa stwo ma obowi zek zapewni  wszystkim swoim obywatelom równe 

szanse, maj c na uwadze start yciowy najm odszych. Prowadzone od 2000 roku 

analizy wskazuj , e Romowie ju  na starcie maj  niewielkie szanse na odnie-

sienie sukcesu edukacyjnego i zawodowego, bo s  w pewnym stopniu upo le-

dzeni spo ecznie i ekonomicznie. Dlatego nale y u atwia  im nauk  i pa stwo 

robi to od 2000 roku w ramach rz dowego programu na rzecz spo eczno ci rom-

skiej. Gdyby intensywno  dzia a  Pa stwa i ró nych spo eczno ci romskich by-

a na obecnym poziomie jeszcze przez  kilka lat, to Romowie przestan  by  spo-

eczno ci  o ogromnym opó nieniu edukacyjnym.  

Pomimo ogromnego wysi ku w o onego przez Departament Wyzna  Reli-

gijnych oraz Mniejszo ci Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw We-

wn trznych i Administracji, wci  jednak utrzymuj  si  liczne kontrowersje do-

tycz ce edukacji dzieci romskich. Problem ten obejmuje te tereny, gdzie odsetek 

ludno ci pochodzenia romskiego jest znany.  

Poziom wykszta cenia Romów jest bardzo niski, a w ród starszych analfabe-

tyzm jest powszechny. W opinii A. Staniszewskiego, pod koniec lat dziewi -

dziesi tych ¾ dzieci romskich w wieku szkolnym by o analfabetami2. W chwili 

obecnej 70% polskich Romów obj tych jest regularn  edukacj 3. Skutki dydak-

tyczne i wychowawcze w kasach romskich s  bardzo ró ne. Wobec tego faktu 

powstaj  pytania: czy organizuj c proces edukacji tej spo eczno ci, uwzgl dnio-

no wszystkie charakterystyczne jej cechy oraz w a ciwe procesy socjalizacyjne?, 

czy osoby powo ane przez ró ne instytucje do wy ej wymienionych dzia a  po-

siadaj  komplementarn  wiedz  na temat „cyga skiego stylu ycia”, który doty-

czy: sposobu zdobywania rodków do ycia, zawierania ma e stw w obr bie 

w asnej grupy, pos ugiwania si  na co dzie  j zykiem romskim? Na szczególn  

uwag  zas uguje stosowanie kodeksu Megeripen, który reguluje wszelkie aspek-

ty ycia codziennego, wreszcie umiej tno  poruszania w przestrzeniach sacrum 

(czystych), profanum (skalanych). 

Mimo i  Romowie osiedlili si  na terenie Polski ju  od kilku wieków, to 

wi kszo  spo ecze stwa nic nie wie o ich obyczajach, przekonaniach, obrz -

dach, wierzeniach. Wci  funkcjonuj  prymitywne stereotypy, powoduj ce dy-

stans oraz utrudniaj ce ycie w spo ecze stwie wielokulturowym. 

Badania prowadzone przez E. Nowack 4 sugeruj  brak gotowo ci poznaw-

czej ze strony osób reprezentuj cych ró ne urz dy, tzn. pe ni cych funkcje 

w administracji lokalnej. Podobne symptomy przejawiaj  równie  nauczyciele, 

którzy wed ug cytowanej autorki, rozró niaj  dzieci mniej schludnie ubrane 

i bardziej schludnie ubrane. Wielu badaczy problematyki edukacji romskiej 

                                                      
2  Tam e, s. 7. 
3 www.euractiv.pl/polityka-zagraniczna/artyku /mniejszo ci,narodowe-etniczne-w polsce, 22.04.2010. 
4  E. Nowacka, Obcy we wsi, obcy w szkole, „Spo ecze stwo Otwarte” 1995, nr 3, s. 36. 
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stwierdza, e ów problem poznawczy jest stary jak wiat. W chwili obecnej nie 

mo emy od niego odst pi , gdy  czynione s  liczne dzia ania, aby wydoby  t  

grup  obywateli z zapa ci edukacyjnej. Problem ten do ko ca nigdy nie zosta  

rozwi zany, i zawsze wraca, gdy mówi si  o dzia aniach edukacyjnych, pomocy 

spo ecznej, bezrobociu itp. 

Problematyka dotycz ca Romów by a przedmiotem wielu sesji ONZ, po-

cz wszy od lat siedemdziesi tych ubieg ego wieku, i nie zosta a w pe ni opano-

wana w takich krajach, jak: Polska, Czechy, S owacja, Rumunia czy W gry. 

Praktyka dnia codziennego potwierdza tez , e istnieje cywilizacyjna koniecz-

no  edukacji Romów, w tym szczególnie dzieci. Analizy prowadzone przez 

A. Wojciechowsk 5 potwierdzaj , e stosunek Cyganów do edukacji jest specy-

ficzny. Autorka uwa a, e obawiaj  si  oni zaniku tradycji, wyobcowania, czy 

wreszcie wnikni cia do spo eczno ci obcych, tzw. gadzio. Powa ny niepokój 

w tej grupie spo ecznej wywo uje to, e edukacja przynosi zmiany w sposobie 

my lenia i dzia ania. 

Problem i metoda  

G ównym problemem podj tych przez autork  bada  jest analiza wybranych 

obszarów dotycz cych dylematów w zakresie edukacji dzieci romskich w regio-

nie l skim. Obszary te dotycz : charakterystyki systemu zach t, który powinien 

sk oni  dzieci romskie do chodzenia do szko y, obowi zku szkolnego, barier j -

zykowych, barier wynikaj cych z kodeksu romskiego (Megeripen), sposobu po-

ruszania si  w przestrzeniach czysty, skalany, sposobu zdobywania rodków do 

ycia, roli i znaczenia rodziny oraz osób starszych, wczesnego zawierania ma -

e stw w obr bie w asnej grupy, wp ywu p ci na d ugo  kszta cenia. 

Przeprowadzona przez autork  analiza, okre li a, jaki jest wp yw wymienio-

nych obszarów na proces edukacji dzieci i m odzie y romskiej. W dalszej cz ci 

post powania badawczego dokonano przegl du wybranych dylematów eduka-

cyjnych na poziomie przedszkola, szko y podstawowej, gimnazjum oraz szkó  

ponadgimnazjalnych. Na podstawie zebranego materia u faktograficznego przy-

j to nast puj ce za o enia: 

— pomimo osi gni tego post pu w dalszy ci gu istnieje dystans dzieci rom-

skich warunkowany wieloma czynnikami (kulturowymi, spo ecznymi, psy-

chologicznymi), 

— najwi cej dzieci romskich ko czy edukacj  na etapie szko y podstawowej, to 

znaczy po opanowaniu umiej tno ci czytania, pisania oraz prostego liczenia, 

— najmniej m odzie y romskiej edukuje si  w szko ach podstawowych, 

— czas trwania edukacji romskiej jest zale ny od p ci oraz wp ywu wspólnoty 

rodzinnej,  

                                                      
5  A. Wojciechowska, Cyganem chcia bym by , „G os Nauczycielski” 2000, nr 9, s. 9. 
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— w spo eczno ci romskiej do chwili obecnej funkcjonuje pogl d o braku po-

czucia warto ci edukacji oraz szans, jakie daje im kszta cenie formalne. 

Dla pe nego zobrazowania problemu edukacji Cyganów, wykorzystano me-

tod  sonda ow , która pozwoli a zebra  obszerny materia  faktograficzny. Nie-

zwykle cenne informacje uzyskano dzi ki uprzejmo ci Kuratorium O wiaty 

w Katowicach, która to instytucja prowadzi coroczny monitoring w zakresie 

edukacji dzieci romskich. W celu uzyskania informacji o rodzajach problemów, 

powodowanych brakiem obecno ci dzieci romskich w szko ach wykorzystano 

ankiet  skierowan  do nauczycieli placówek edukacyjnych, maj cych bezpo-

redni kontakt z t  m odzie . Kwestie poruszane w ankiecie dostarczy y infor-

macji o: frekwencji, kontaktach z rodzicami, motywacji do nauki, ró nicach 

edukacyjnych mi dzy dzie mi romskimi a pozosta ymi, w tym o barierze j zy-

kowej, ró nicach mi dzy wymaganiami stawianymi przez szko  a mo liwo-

ciami dziecka, a tak e oferowanymi formami pomocy, oraz rol  i znaczeniem 

asystentów edukacji romskiej. 

Analiza materia u empirycznego 

Próby zbadania problemu wype niania obowi zku szkolnego przez uczniów 

romskich by y podejmowane w trakcie ró nych analiz rz dowych, w ramach 

obowi zuj cego programu na rzecz spo eczno ci romskiej w latach 2004–2013, 

uchwa a nr 209/2003 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 roku. Znana jest 

szacunkowa liczba uczniów romskich ucz szczaj cych do szkó , które podejmu-

j  dodatkowe zadania edukacyjne na ich rzecz (na przyk ad: organizowanie za-

j  wyrównawczych, zatrudnianie asystentów edukacji romskiej nauczycieli 

wspomagaj cych). W 2005 roku tych uczniów by o 966, w 2006 roku ju  1925, 

natomiast w 2007 a  20476. 

W województwie l skim w roku szkolnym 2009/2010 oko o 391 uczniów 

pochodzenia romskiego ucz szcza o do szkó  i placówek, z tego 34 do przed-

szkoli, 271 do szkó  podstawowych, 70 do gimnazjów, a 16 do szkó  ponad- 

gimnazjalnych (tabl. 1) 

Tabela 1. Ilo  uczniów w poszczególnych typach szkó  w województwie l skim 

Typ 

szko y 
przedszkole 

szko a 

podstawowa 
gimnazjum 

szko a ponad-

gimnazjalna 
Razem 

Ilo  

uczniów 
34 271 70 16 391 

ród o: dane statystyczne udost pnione autorce przez Kuratorium O wiaty w Katowicach. 

                                                      
6  Odpowied  sekretarza stanu MEN ,z upowa nienia ministra, na interpelacj  nr 4737, w sprawie 

dost pu do edukacji dzieci romskich, http:// orka 2. sejm.gov.pl/IZ6.nst/main/15DBF83A, 

15.03.2010. 
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Szeroko zakrojone przedsi wzi cia edukacyjne napotykaj  na ró nego ro-

dzaju bariery, ale przynosz  równie  skromne sukcesy. Mo na je zaobserwowa  

cho by we wzro cie frekwencji w szko ach w których przebywaj  dzieci rom-

skie. W roku 2004 w gminach obj tych programem, frekwencja wzros a do 

71%, natomiast w 2005 roku osi gni to wska nik 72,4%, a w latach 2006–2007 

wspó czynnik frekwencji wzrós  do 76,2% (tabela 2). 

Tabela 2. Analiza wska nika frekwencji szkolnej w latach 2004–2007 
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ród o: dane statystyczne udost pnione autorce przez Kuratorium O wiaty w Katowicach.  

Wynika z tego, e powoli, ale skutecznie, zaczyna dzia a  system zach t, 

który ma na celu pozyska  jak najwi ksz  liczb  uczniów romskich. Nast puj  

tak e zmiany w wiadomo ci samych Romów odno nie do edukacji dzieci. Bez 

edukacji, chocia by w elementarnym zakresie, bardzo trudno egzystowa  we 

wspó czesnym wiecie. Pomimo poczynionego post pu w dalszym ci gu funk-

cjonuje g boko zakorzeniony w ród Romów brak poczucia warto ci edukacji, 

nie dostrzegaj  bowiem oni szansy, jak  daje im wykszta cenie formalne.  

W opinii A. Staniszewskiego7, Romowie niech tnie posy aj  dzieci do szkó , 

jednak nie z powodu „wrodzonej odrazy”, ale w obawie przed szykanowaniem 

i wy miewaniem przez rówie ników oraz z uwagi na ni szy poziom tych 

uczniów w niektórych dziedzinach wiedzy, a tak e z obawy przed kierowaniem 

do szkó  specjalnych. Doro li Romowie obawiaj  si , e obj cie ich dzieci obo-

wi zkiem szkolnym spowoduje zanik wielowiekowych tradycji i systematyczne 

przej cie do spo eczno ci obcych, których traktuj  jako co  gorszego. Próby ra-

dykalnej zmiany pogl dów Cyganów na edukacj  ko czy y si  fiaskiem. Gdy 

próbowano zastosowa  urz dowe rodki przymusu (kary grzywny), maj ce wy-

móc na rodzicach wype nianie obowi zku szkolnego, Romowie woleli p aci  od 

                                                      
7  A. Staniszewski, dz. cyt., s. 7. 
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r ki dalej nie posy ali dzieci do szko y, poniewa  w ich mentalno ci niezreali-

zowanie obowi zku szkolnego nie jest niczym z ym. Statystyki podaj , e red-

nio 30% dzieci romskich nie wype nia obowi zku szkolnego. 

W wietle analiz prowadzonych przez A. Wojciechowsk 8 nawet uzale nie-

nie pomocy finansowej od pos ania dzieci do szko y nie da o rezultatów. Dzieci, 

je li pojawi y si  w szkole, to po otrzymaniu wyp aty natychmiast z niej znika y. 

Warto zwróci  uwag , e w rodowisku romskim nigdy nie wykszta ci  si  na-

wyk nauki w domu. 

Do wiadczenia, jakie zdobyli realizatorzy programu edukacyjnego dla dzieci 

romskich przez ten czas, spowodowa y korekt  dzia a . Zwi kszy a si  bowiem 

ich wiedza, dotycz ca obyczajowo ci, specyfiki kodeksu, jakim si  pos uguj  

wspó cze ni Cyganie. Pomóg  tez dynamicznie rozwijaj cy si  post p informa-

cyjno-cywilizacyjny, gdy  bez elementarnego wykszta cenia cz owiek ginie, czy 

jest to Rom, czy nie-Rom. Post p naukowo-techniczny dotyczy wszystkich, 

a ginie ten kto nie nad a. W jakiej  cz ci zrozumieli to wspó cze ni Cyganie, 

gdy  zaobserwowano tendencje do ch tnego uczenia si  j zyków obcych. Ta 

tendencja by a i jest spójna z tradycj , wedle której Romowie ucz  si  tych rze-

czy, które w yciu bardzo si  przydaj . Z natury s  nomadami, cz sto w druj  

po Europie w poszukiwaniu lepszych warunków ycia. Znajomo  j zyka obce-

go jest w tym wypadku bardzo konieczna, jak równie  elementarna wiedza z za-

kresu czytania pisania i liczenia. 

Wed ug oficjalnych prognoz zaledwie 20 procent dzieci romskich idzie do 

przedszkola. W regionie l skim, we wszystkich jego delegaturach (a jest ich 

siedem), na podstawie prowadzonego monitoringu stwierdzono, e edukacj  

w tego typu placówkach realizuje w roku szkolnym 2009/2010 34 dzieci rom-

skich (tabela 3). 

Tabela 3. Dzieci romskie w przedszkolu w roku szkolnym 2009/2010 

Typ placówki Nazwa delegatury Liczba uczniów 

Przedszkola 

Bielsko-Bia a 2 

Bytom 3 

Cz stochowa 4 

Gliwice 23 

Rybnik 0 

Sosnowic 0 

Wydzia  WK Katowice 2 

Razem  34 

ród o: dane statystyczne udost pnione autorce przez Kuratorium O wiaty w Katowicach. 

Najwi ksz  liczb  dzieci ucz szczaj cych do przedszkola odnotowano w ob-

r bie delegatury Gliwice i wynosi ona 23 dzieci, na ogóln  liczb  34 zarejestro-

                                                      
8  A. Wojciechowska, dz. cyt., s. 9. 
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wanych i poddanych edukacji przedszkolnej. Najmniejszy wska nik, bo równy 

zero, zarejestrowano w delegaturze rybnickiej oaz sosnowieckiej. adne dzieci 

romskie nie pobieraj  tam edukacji przedszkolnej. Natomiast w pozosta ych de-

legaturach, tzn. w Bielsku-Bia ej, Bytomiu, Cz stochowie, Katowicach, mamy 

do czynienia z niewielk  liczb  przedszkolaków – od dwóch w Bielsku-Bia ej do 

czterech w Cz stochowie. Nie ma pewno ci, e zarejestrowane dzieci uko cz  

edukacj  przedszkoln . 

Spo eczno  romska istnieje we wszystkich miastach obj tych monitorin-

giem Kuratorium O wiaty w Katowicach i nie s  to pojedyncze rodziny, gdy  

zgodnie z tradycj  romsk  tworz  oni wielorodzinne grupy, mieszkaj ce wspól-

nie lub w pobli u. Trudno zweryfikowa  ich liczb , poniewa  przemieszczaj  

si  cz sto w inne regiony kraju lub Europy w poszukiwaniu róde  utrzymania, 

zabieraj c ze sob  dzieci lub przejmuj  polskie nazwiska. 

Dziecko w rodzinie romskiej ma szczególn  pozycj . Od pocz tku ci le jest 

zwi zane z rodzin  i rodze stwem. Przejmuje od nich s ownictwo, formy za-

chowania, uczy si  poprzez na ladowanie. Romowie dbaj  równie  o to, aby 

dziecko nie mia o zbyt cz stych kontaktów ze swoimi rówie nikami nie-

Romami, ograniczaj  lub w ogóle zabraniaj  wspólnych dzieci cych zabaw. Po-

stawy rodziców romskich maj  bardzo silny wp yw na osobowo  ich dzieci, 

poniewa  sposób wychowania ma powa ne znaczenie w kontynuowaniu tradycji 

romskiej. W okresie przedszkolnym ma ono bardzo du o swobody, b d c jedno-

cze nie u boku swoich rodziców.  

W opinii E. Nowackiej9, te dzieci romskie, które nie ucz szczaj  do przed-

szkola, nigdy lub bardzo rzadko stykaj  si  z kartk  papieru, o ówkiem d ugopi-

sem czy kredkami. Dziecko nie wytrzymuje w pozycji siedz cej przy pisaniu, 

rysowaniu czy czytaniu. Niektóre dzieci swoje braki edukacyjne nadrabiaj  

agresj . Badania prowadzone przez M. Bu atek10 wskazuj , e dzieci romskie 

nie s  mniej zdolne, czy mniej wra liwe lub mniej inteligentne. One tylko nie 

mia y okazji, aby nauczy  si  wi cej. Ponadto ucz szczaj  do tych placówek 

nieregularnie, a wi c trudno mówi  o ci g o ci nauki. 

Rodzice romscy cz sto nie posy aj  dzieci do przedszkoli, bowiem towarzy-

szy im obawa, e mog  zosta  napi tnowane, przyjmowane z niech ci  i pogar-

d , nie traktowane zgodnie z przyj tym dla tej nacji stereotypem. Dziecko rom-

skie najlepiej czuje si  w swoim towarzystwie, tzn. w ród spo eczno ci Cyga-

nów, gdy  przyjmuje si  zasad , e wszyscy doro li to wujkowie i ciotki. Edu-

kacja przedszkolna dzieci romskich budzi a i wci  budzi ró nego rodzaju kon-

trowersje. Problem ten nie zosta  do ko ca rozwi zany, gdy  w dalszym ci gu 

trudno prze ama  mentalno  rodziców o potrzebie wczesnej edukacji dziecka. 

Interesuj ce dane uzyskano na podstawie zestawie  dotycz cych dzieci rom-

                                                      
9  E. Nowacka, O naprawie systemu o wiatowego, „Spo ecze stwo Otwarte” 1998, nr 5, s. 28. 
10  M. Bu atek, Cyga ska klasa, „Problemy Opieku czo-Wychowawcze” 1996, nr 2, s. 14. 
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skich ucz szczaj cych do szko y podstawowej, co obrazuje tabela 4. W regionie 

l skim w tego typu edukacji uczestniczy 271 dzieci romskich. 

Tabela 4. Uczniowie romscy w szkole podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 

Typ placówki Nazwa delegatury Liczba uczniów 

Szko y podstawowe 

Bielsko-Bia a 24 

Bytom 94 

Cz stochowa 24 

Gliwice 73 

Rybnik 6 

Sosnowic 19 

Wydzia  WK Katowice 28 

Razem 271 

ród o: dane statystyczne udost pnione autorce przez Kuratorium O wiaty w Katowicach. 

Najwi ksza ilo  uczniów romskich zosta a odnotowana w delegaturze by-

tomskiej oraz gliwickiej i wynosi odpowiednio 97 i 73 osoby. W obr bie funk-

cjonowania delegatur katowickiej, cz stochowskiej i bielsko-bialskiej, liczba 

uczniów uczestnicz cych w edukacji na poziomie szko y podstawowej wynosi 

od 24 do 28 osób. Najmniej uczniów zarejestrowano w delegaturze rybnickiej. 

Nale y zauwa y , e ten niski wska nik utrzymywa  si  równie  przy analizie 

edukacji dzieci w przedszkolach (wg tabeli 2 wska nik wynosi  0). 

Wydaje si , e oceniaj c poszczególne parametry, mamy do czynienia z po-

woln  a systematyczn  przemian  wiadomo ci Romów co do wa no ci procesu 

edukacyjnego. To równie  znaczy, e podj te na szerok  skal  dzia ania polega-

j ce na sukcesywnym wdra aniu „Programu na rzecz spo eczno ci romskiej 

w Polsce” oraz coroczny monitoring przynosz  oczekiwane rezultaty. Zmniejsza 

si  tak e dystans dotycz cy braku zaufania Romów do instytucji pa stwowych, 

gdzie cz sto otrzymuj  wi cej ni  oczekuj  (wsparcie finansowe, zapomogi). 

W spo eczno ci romskiej funkcjonuje elita intelektualna, która pokazuje na 

w asnym przyk adzie, jak wiele mo na osi gn , zdobywaj c wykszta cenie, 

jednocze nie b d c wiernym tradycji. Do nich mo na zaliczy  Karola Gierli -

skiego, autora pierwszego w Polsce podr cznika dla dzieci romskich w wieku 

przedszkolnym, czy Stanis awa Stankiemawicza, redaktora naczelnego pisma 

RROM PODROM, jednocze nie Prezesa Centralnej Rady Romów w Polsce, 

oraz Prezydenta Mi dzynarodowej Unii Romów. Nie bez znaczenia jest równie  

osoba Edwarda Majewskiego, romskiego malarza, pochodz cego z Opatowa ko-

o Kielc, a zwanego Van Goghiem XX i XXI wieku. W ród znanych artystów 

zachwyt wzbudza twórczo  Micha a Burano, czy Edyty Górniak. Patrz c na do-

robek wymienionych osób, nikt ju  nie zastanawia si , jakie s  ich korzenie et-

niczne. Codzienni odbiorcy podziwiaj  ich kunszt artystyczny czy dorobek na-

ukowy. Co roku Minister Spraw Wewn trznych i Administracji, we wspó pracy 

ze Stowarzyszeniem Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, 
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og asza konkurs stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów romskich. 

Stypendia i wyró nienia w konkursie s  fundowane w ramach „Programu na 

rzecz spo eczno ci romskiej w Polsce”. 

Wydaje si , e istotnym czynnikiem, wp ywaj cym na konieczno  uczenia 

si  dzieci romskich, jest dynamicznie rozwijaj cy si  post p naukowo-

techniczny oraz informatyzacja wielu dziedzin ycia. Telefon komórkowy, karta 

do bankomatu, komputer i jego pochodne sta y si  bardzo popularnymi i po-

wszechnymi narz dziami ycia. Aby umie  je obs ugiwa , elementarna wiedza 

jest tu bardzo niezb dna. W rozumieniu Romów za wiedz  elementarn  uznaje 

si  pisanie, czytanie, liczenie, poznawanie j zyka polskiego urz dowego, czy te  

ch  nauki je yków obcych. Te kompetencje daje w a nie szko a podstawowa. 

Aby je uzyska , nale y systematycznie uczestniczy  w procesie edukacyjnym, 

a z tym Romowie maj  problem. Wynika to z pokutuj cego w ród wielu rom-

skich rodziców przekonania, e uzyskanie przez dziecko wspomnianych kompe-

tencji spowoduje zanik rodzicielskiego autorytetu. M drzejsze dziecko jest bar-

dziej samodzielne, oporne wobec manipulacji rodziców, którzy w wi kszo ci s  

analfabetami. Istotn  barier , o której pisze wielu badaczy problematyki Ro-

mów, jest brak umiej tno ci poprawnego pos ugiwania si  j zykiem polskim. Na 

t  dolegliwo  równie  znaleziono sposób, zatrudniaj c asystentów edukacji 

romskiej. Z danych uzyskanych w styczniu 2010 roku wynika, e obecnie na te-

renie województwa l skiego jest dziesi ciu asystentów edukacji romskiej 

(w Rudzie l skiej, Tarnowskich Górach, Zabrzu, i ywcu). Ich zadaniem jest 

pomoc w przezwyci aniu barier psychologicznych, spo ecznych, edukacyjnych 

oraz dzia anie w asnym przyk adem i autorytetem. Wielu zatrudnionych asysten-

tów wywodzi si  ze spo eczno ci romskiej, którzy zdobyli elementarne wy-

kszta cenie po to, aby pokaza  swoj  niekwestionowan  pozycj  spo eczn . 

W celu zapewnienia harmonijno ci procesu edukacyjnego dzieci romskich 

w województwie l skim zatrudniono 54 nauczycieli wspomagaj cych (Cho-

rzowie, ywcu, Rudzie l skiej). Istotnym mankamentem funkcjonuj cym 

u dzieci romskich jest brak regularno ci w zakresie wype niania obowi zku 

szkolnego. Frekwencja budzi bardzo powa ne zastrze enia. Jej stan jest efektem 

sezonowego przemieszczania si  Romów w poszukiwaniu róde  zarobkowania, 

niezdrowego trybu ycia, polegaj cego na wielogodzinnym ogl daniu (do pó -

nych godzin nocnych) telewizji wraz z dzie mi. Dziecko niewyspane nie idzie 

do szko y, a doro li nie widz  w tym adnego problem. 

Du e opó nienie edukacyjne oraz brak systematyczno ci powoduj , e dzie-

ci romskie znajduj  si  w jednej klasie w ró nym wieku, tzn. s  m odsi i starsi, 

co wywo uje dodatkowe konflikty. Wa na jest równie  d ugo  kszta cenia, któ-

ra zale y od p ci dziecka. Dziewczynki zwyczajowo wcze niej wychodz  za m  

(ju  po pierwszej menstruacji s  gotowe do zawarcia ma e stwa). S  one 

w niezwykle trudnej sytuacji, poniewa  musz  pogodzi  w jaki  sposób narzu-

cone im  kulturowo role spo eczne (matki, ony) z w asnymi ambicjami. Pocie-
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szaj cym jest fakt, e coraz cz ciej dziewczynki znajduj  wsparcie w rodzinach 

w zdobywaniu wykszta cenia w takich zawodach jak fotograf, czy fryzjer. Inn  

kwesti  jest warto ciowanie szko y w odniesieniu do ich kodeksu. Szko a jest 

miejscem pobytu nie-Romów a wi c jest skalana, nieczysta. W ich opinii, mog  

nast pi  kontakty mi dzy dziewcz tami i ch opcami. Ponadto lekcje wychowa-

nia fizycznego wymagaj  do  sk pego – w poj ciu Romów – stroju, co powo-

duje wzburzenie ich morale. Dziewcz ta i ch opcy romscy nie obna aj  si  tak, 

jak to robi  ich rówie nicy „gadziowie”. Dylematy dotycz  równie  innych sfer 

ycia, jak na przyk ad korzystanie z toalety, spo ywania wspólnego obiadu na 

szkolnej sto ówce z dzie mi, które nie s  Romami. Domniemana mo liwo  ska-

lania jest g ówn  przyczyn  dla której starsi argumentuj  rezygnacj  dzieci ze 

szko y. adne rozwi zanie nie jest dobre, je li utrzymuj  si  sytuacje konflikto-

we. W momencie kiedy tworzono odr bne klasy czy przedszkola dla dzieci rom-

skich, Cyganie bardzo demonstracyjnie okre lili mianem „getto”, gdzie s owo to 

dla wi kszo ci spo ecze stwa ma bardzo z e konotacje. 

Obserwuje si  równie  optymistyczne akcenty w edukacji dzieci romskich 

na poziomie edukacji gimnazjalnej. W roku szkolnym 2009/2010 w regionie l -

skim odnotowano 70 uczniów pobieraj cych nauk  w tego typu szko ach (tabela 5). 

Tabela 5. Uczniowie romscy w szkole gimnazjalnej w roku szkolnym 2009/2010 

Typ placówki Nazwa delegatury Liczba uczniów 

Szko y gimnazjalne 

Bielsko-Bia a 3 

Bytom 25 

Cz stochowa 10 

Gliwice 19 

Rybnik 1 

Sosnowic 10 

Wydzia  WK Katowice 2 

Razem 70 

ród o: dane statystyczne udost pnione autorce przez Kuratorium O wiaty w Katowicach. 

W porównaniu ze szko ami podstawowymi, ucz cych si  Romów na pozio-

mie gimnazjalnym jest czterokrotnie mniej. Najwi cej uczniów realizuj cych 

obowi zek szkolny na tym szczeblu edukacji odnotowano w delegaturze bytom-

skiej (25 osób) oraz delegaturze gliwickiej (19 osób). Nieco mniej w delegaturze 

cz stochowskiej i sosnowieckiej, bo po 10 osób. Najmniej osób pobieraj cych 

edukacje na tym szczeblu edukacji odnotowano w delegaturze katowickiej i ryb-

nickiej (odpowiednio 1 i 2 osoby). Uczestniczenie dziecka romskiego w edukacji 

na poziomie gimnazjalnym jest du ym awansem spo ecznym i intelektualnym. 

Taki sukces ma swoich bohaterów w postaci samego dziecka a tak e rodziców, 

którzy s  pozytywnie nastawieni do edukacji i nie utrudniaj  jej, zas aniaj c si  

tradycj , kodeksem, czy innymi argumentami. Nie bez znaczenia jest równie  

rola szko y oraz nauczycieli, a tak e asystentów, którzy dbaj  o to aby utrzyma  
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motywacj  dzieci romskich do nauki. Z drugiej strony, l sk jest pot n  aglo-

meracj  zarówno przemys ow , jak i ludzk . Zamieszkuje tu znaczna cz  lud-

no ci kraju, tak e Romowie. Realizacja edukacji gimnazjalnej przez 70 uczniów 

to zbyt ma o, jak na tak du  ilo  placówek o wiatowych zlokalizowanych na 

tym terenie. 

Na podstawie przedstawionych wy ej tabel  wida , e s  regiony, gdzie edu-

kacja dzieci romskich jest ma o widoczna (delegatura rybnicka), poniewa  

w przedszkolach nie zanotowano tam ani jednego dziecka, w szko ach podsta-

wowych zaledwie sze cioro uczniów, natomiast w gimnazjum tylko jednego 

ucznia. Nale ay si  spodziewa , e w szko ach ponadgimnazjalnych tutaj rów-

nie  nie b dzie uczniów romskich. Pozostaje jedynie nadzieja, e tych 70 ucz- 

niów zarejestrowanych w gimnazjach l skich mo e swoim przyk adem oraz 

wypracowanym autorytetem sk oni  innych ch tnych. By  mo e rodzice wska-

zanych uczniów przekonaj  innych rodziców romskich o zasadno ci i potrzebie 

edukacji, o awansie spo ecznym ich dzieci w rodowisku Romów. To w a nie 

edukacja powoduje, e przed romsk  m odzie  otwieraj  si  konkretne perspek-

tywy pozwalaj ce na zdobycie konkretnego zawodu, zapewniaj cego sta y dochód. 

Wydaje si , e wiadomo  yciowa Romów przechodzi trudny okres trans-

formacji. Pozytywne jest to, e zaczynaj  oni rozumie  potrzeb  edukacji, aby 

móc po prostu istnie . Z pewno ci  wiele czasu jeszcze up ynie, aby osi gn  

w tym zakresie stabilizacj  i normalno . W roku szkolnym 2009/2010 na etapie 

edukacji w szko ach ponadgimnazjalnych odnotowano zaledwie 16 osób, po-

chodz cych ze rodowisk romskich (tabela 6). 

Tabela 6. Uczniowie romscy w szko ach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2009/2010 

Typ placówki Nazwa delegatury Liczba uczniów 

Szko a ponadgimnazjalna 

Bielsko-Bia a 0 

Bytom 7 

Cz stochowa 1 

Gliwice 2 

Rybnik 1 

Sosnowic 3 

Wydzia  WK Katowice 2 

Razem 16 

ród o: dane statystyczne udost pnione autorce przez Kuratorium O wiaty w Katowicach. 

Najwi cej uczniów, bo 7 osób, odnotowano w delegaturze bytomskiej, na-

tomiast w bielsko-bialskiej, nie ma adnego ucznia romskiego pobieraj cego 

edukacj  w omawianym typie szko y. Niepokój budzi fakt, e nie ma pewno ci, 

czy wszyscy uczniowie romscy szkó  ponadgimnazjalnych uko cz  ten typ 

szko y. Przyczyn  tak niskiego wska nika edukacji w analizowanych placów-

kach mo e by  to, e uczniowie romscy s  ju  w takim wieku, który pozwala im 
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zak ada  rodziny zgodnie z obowi zuj cym kodeksem. Wyst powanie w roli 

m a, ojca czy opiekuna krewnych przerasta ich mo liwo ci. 

Wa nym elementem w osi gni ciu post pu edukacyjnego Romów s  zinte-

growane dzia ania elit romskich, a tak e w adz lokalnych oraz fundacji czy ró -

nego rodzaju  organizacji. Kuratorium O wiaty w Katowicach upowszechnia 

tak e wiele inicjatyw, realizowanych przez ró ne instytucje, a skierowane do 

nauczycieli pracuj cymi z dzie mi i m odzie  pochodzenia romskiego. S  to 

dzia ania maj ce na celu uruchomienie studiów podyplomowych z zakresu „ro-

mologii – wiedzy o Romach w Polsce” (przez Uniwersytet Pedagogiczny im. 

KEN w Krakowie), w ramach projektu finansowanego  przez MSWiA. 

Summary 

 Controversies surrounding the education of Roma children on the example 

of the Silesian region 

The author analyses controversy surrounding the education of Roman child-

ren  in the Silesia region. The work concentrates on the Romani  customs and 

traditions and effect they have on school duty. The author takes into considera-

tion pre-school, primary school and high school education and all institutions be-

ing a subject to the Silesian School Inspectorate. 

 

 


