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Kontrowersje wokóá edukacji dzieci romskich na
przykáadzie regionu Ğląskiego
WstĊp
SpoáecznoĞü romska na staáe wpisaáa siĊ w etniczną mapĊ Polski. ĩadna
z obecnych mniejszoĞci narodowych i etnicznych nie budziáa tyle kontrowersji
oraz ambiwalentnych uczuü, które niejednokrotnie przejawiaáy siĊ w formie
wrogoĞci czy wrĊcz nienawiĞci, co Romowie, popularnie zwani przez wiĊkszoĞü
spoáeczną Cyganami. Znajdują siĊ oni na początku listy grup obdarzonych najwiĊkszą antypatią. Ich obecnoĞü jĊzykowa, kulturowa, rasowa i mentalna okazują siĊ nie do przebycia dla czĊĞci Polaków1. LudnoĞü ta zamieszkuje w znacznej
czĊĞci Podhale, MaáopolskĊ, Dolny ĝląsk, a takĪe Mazury. Swoją obecnoĞü Romowie silnie akcentują na Sáowacji oraz Czechach, dalej na WĊgrzech i w Rumunii.
W Polsce liczba Romów nie jest dokáadnie ustalona, ale szacuje siĊ, Īe jest
ich okoáo 20 tysiĊcy.
Czasy wĊdrujących taborów juĪ dawno minĊáy, a nowa rzeczywistoĞü wymogáa na Romach weryfikacjĊ dotychczasowego trybu Īycia (na przykáad
przyjmowanie polskich nazwisk, akceptowanie oraz przestrzeganie zasad obowiązujących na obszarze paĔstwa polskiego). Romowie zaliczani są do tych
mniejszoĞci narodowych, które mają bardzo konserwatywne poglądy, wynikające z ich wielowiekowej tradycji, silnie zakorzenionej w kaĪdej rodzinie. Poglądy
te w pewnym stopniu uniemoĪliwiają lub ograniczają ich dziaáania. Są oni oporni na zmiany i nowoĞci, a jednoczeĞnie bardzo otwarci na osiągniĊcia wspóáczesnej cywilizacji, którymi obdarowuje ludzi (na przykáad telefon komórkowy,
komputer, laptop itp.). Romowie w Īaden sposób nie chcą siĊ dostosowaü do za1
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sad i wzorów reprezentowanej przez obcą dla nich spoáecznoĞü gadziów, czyli
nie-Romów.
PaĔstwo ma obowiązek zapewniü wszystkim swoim obywatelom równe
szanse, mając na uwadze start Īyciowy najmáodszych. Prowadzone od 2000 roku
analizy wskazują, Īe Romowie juĪ na starcie mają niewielkie szanse na odniesienie sukcesu edukacyjnego i zawodowego, bo są w pewnym stopniu upoĞledzeni spoáecznie i ekonomicznie. Dlatego naleĪy uáatwiaü im naukĊ i paĔstwo
robi to od 2000 roku w ramach rządowego programu na rzecz spoáecznoĞci romskiej. Gdyby intensywnoĞü dziaáaĔ PaĔstwa i róĪnych spoáecznoĞci romskich byáa na obecnym poziomie jeszcze przez kilka lat, to Romowie przestaną byü spoáecznoĞcią o ogromnym opóĨnieniu edukacyjnym.
Pomimo ogromnego wysiáku wáoĪonego przez Departament WyznaĔ Religijnych oraz MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych i Administracji, wciąĪ jednak utrzymują siĊ liczne kontrowersje dotyczące edukacji dzieci romskich. Problem ten obejmuje te tereny, gdzie odsetek
ludnoĞci pochodzenia romskiego jest znany.
Poziom wyksztaácenia Romów jest bardzo niski, a wĞród starszych analfabetyzm jest powszechny. W opinii A. Staniszewskiego, pod koniec lat dziewiĊüdziesiątych ¾ dzieci romskich w wieku szkolnym byáo analfabetami2. W chwili
obecnej 70% polskich Romów objĊtych jest regularną edukacją3. Skutki dydaktyczne i wychowawcze w kasach romskich są bardzo róĪne. Wobec tego faktu
powstają pytania: czy organizując proces edukacji tej spoáecznoĞci, uwzglĊdniono wszystkie charakterystyczne jej cechy oraz wáaĞciwe procesy socjalizacyjne?,
czy osoby powoáane przez róĪne instytucje do wyĪej wymienionych dziaáaĔ posiadają komplementarną wiedzĊ na temat „cygaĔskiego stylu Īycia”, który dotyczy: sposobu zdobywania Ğrodków do Īycia, zawierania maáĪeĔstw w obrĊbie
wáasnej grupy, posáugiwania siĊ na co dzieĔ jĊzykiem romskim? Na szczególną
uwagĊ zasáuguje stosowanie kodeksu Megeripen, który reguluje wszelkie aspekty Īycia codziennego, wreszcie umiejĊtnoĞü poruszania w przestrzeniach sacrum
(czystych), profanum (skalanych).
Mimo iĪ Romowie osiedlili siĊ na terenie Polski juĪ od kilku wieków, to
wiĊkszoĞü spoáeczeĔstwa nic nie wie o ich obyczajach, przekonaniach, obrzĊdach, wierzeniach. WciąĪ funkcjonują prymitywne stereotypy, powodujące dystans oraz utrudniające Īycie w spoáeczeĔstwie wielokulturowym.
Badania prowadzone przez E. Nowacką4 sugerują brak gotowoĞci poznawczej ze strony osób reprezentujących róĪne urzĊdy, tzn. peániących funkcje
w administracji lokalnej. Podobne symptomy przejawiają równieĪ nauczyciele,
którzy wedáug cytowanej autorki, rozróĪniają dzieci mniej schludnie ubrane
i bardziej schludnie ubrane. Wielu badaczy problematyki edukacji romskiej
2
3
4
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stwierdza, Īe ów problem poznawczy jest stary jak Ğwiat. W chwili obecnej nie
moĪemy od niego odstąpiü, gdyĪ czynione są liczne dziaáania, aby wydobyü tĊ
grupĊ obywateli z zapaĞci edukacyjnej. Problem ten do koĔca nigdy nie zostaá
rozwiązany, i zawsze wraca, gdy mówi siĊ o dziaáaniach edukacyjnych, pomocy
spoáecznej, bezrobociu itp.
Problematyka dotycząca Romów byáa przedmiotem wielu sesji ONZ, począwszy od lat siedemdziesiątych ubiegáego wieku, i nie zostaáa w peáni opanowana w takich krajach, jak: Polska, Czechy, Sáowacja, Rumunia czy WĊgry.
Praktyka dnia codziennego potwierdza tezĊ, Īe istnieje cywilizacyjna koniecznoĞü edukacji Romów, w tym szczególnie dzieci. Analizy prowadzone przez
A. Wojciechowską5 potwierdzają, Īe stosunek Cyganów do edukacji jest specyficzny. Autorka uwaĪa, Īe obawiają siĊ oni zaniku tradycji, wyobcowania, czy
wreszcie wnikniĊcia do spoáecznoĞci obcych, tzw. gadzio. PowaĪny niepokój
w tej grupie spoáecznej wywoáuje to, Īe edukacja przynosi zmiany w sposobie
myĞlenia i dziaáania.

Problem i metoda
Gáównym problemem podjĊtych przez autorkĊ badaĔ jest analiza wybranych
obszarów dotyczących dylematów w zakresie edukacji dzieci romskich w regionie Ğląskim. Obszary te dotyczą: charakterystyki systemu zachĊt, który powinien
skáoniü dzieci romskie do chodzenia do szkoáy, obowiązku szkolnego, barier jĊzykowych, barier wynikających z kodeksu romskiego (Megeripen), sposobu poruszania siĊ w przestrzeniach czysty, skalany, sposobu zdobywania Ğrodków do
Īycia, roli i znaczenia rodziny oraz osób starszych, wczesnego zawierania maáĪeĔstw w obrĊbie wáasnej grupy, wpáywu páci na dáugoĞü ksztaácenia.
Przeprowadzona przez autorkĊ analiza, okreĞliáa, jaki jest wpáyw wymienionych obszarów na proces edukacji dzieci i máodzieĪy romskiej. W dalszej czĊĞci
postĊpowania badawczego dokonano przeglądu wybranych dylematów edukacyjnych na poziomie przedszkola, szkoáy podstawowej, gimnazjum oraz szkóá
ponadgimnazjalnych. Na podstawie zebranego materiaáu faktograficznego przyjĊto nastĊpujące zaáoĪenia:
— pomimo osiągniĊtego postĊpu w dalszy ciągu istnieje dystans dzieci romskich warunkowany wieloma czynnikami (kulturowymi, spoáecznymi, psychologicznymi),
— najwiĊcej dzieci romskich koĔczy edukacjĊ na etapie szkoáy podstawowej, to
znaczy po opanowaniu umiejĊtnoĞci czytania, pisania oraz prostego liczenia,
— najmniej máodzieĪy romskiej edukuje siĊ w szkoáach podstawowych,
— czas trwania edukacji romskiej jest zaleĪny od páci oraz wpáywu wspólnoty
rodzinnej,
5
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— w spoáecznoĞci romskiej do chwili obecnej funkcjonuje pogląd o braku poczucia wartoĞci edukacji oraz szans, jakie daje im ksztaácenie formalne.
Dla peánego zobrazowania problemu edukacji Cyganów, wykorzystano metodĊ sondaĪową, która pozwoliáa zebraü obszerny materiaá faktograficzny. Niezwykle cenne informacje uzyskano dziĊki uprzejmoĞci Kuratorium OĞwiaty
w Katowicach, która to instytucja prowadzi coroczny monitoring w zakresie
edukacji dzieci romskich. W celu uzyskania informacji o rodzajach problemów,
powodowanych brakiem obecnoĞci dzieci romskich w szkoáach wykorzystano
ankietĊ skierowaną do nauczycieli placówek edukacyjnych, mających bezpoĞredni kontakt z tą máodzieĪą. Kwestie poruszane w ankiecie dostarczyáy informacji o: frekwencji, kontaktach z rodzicami, motywacji do nauki, róĪnicach
edukacyjnych miĊdzy dzieümi romskimi a pozostaáymi, w tym o barierze jĊzykowej, róĪnicach miĊdzy wymaganiami stawianymi przez szkoáĊ a moĪliwoĞciami dziecka, a takĪe oferowanymi formami pomocy, oraz rolą i znaczeniem
asystentów edukacji romskiej.

Analiza materiaáu empirycznego
Próby zbadania problemu wypeániania obowiązku szkolnego przez uczniów
romskich byáy podejmowane w trakcie róĪnych analiz rządowych, w ramach
obowiązującego programu na rzecz spoáecznoĞci romskiej w latach 2004–2013,
uchwaáa nr 209/2003 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 roku. Znana jest
szacunkowa liczba uczniów romskich uczĊszczających do szkóá, które podejmują dodatkowe zadania edukacyjne na ich rzecz (na przykáad: organizowanie zajĊü wyrównawczych, zatrudnianie asystentów edukacji romskiej nauczycieli
wspomagających). W 2005 roku tych uczniów byáo 966, w 2006 roku juĪ 1925,
natomiast w 2007 aĪ 20476.
W województwie Ğląskim w roku szkolnym 2009/2010 okoáo 391 uczniów
pochodzenia romskiego uczĊszczaáo do szkóá i placówek, z tego 34 do przedszkoli, 271 do szkóá podstawowych, 70 do gimnazjów, a 16 do szkóá ponadgimnazjalnych (tabl. 1)
Tabela 1. IloĞü uczniów w poszczególnych typach szkóá w województwie Ğląskim
Typ
szkoáy
IloĞü
uczniów

przedszkole

szkoáa
podstawowa

gimnazjum

szkoáa ponadgimnazjalna

Razem

34

271

70

16

391

ħródáo: dane statystyczne udostĊpnione autorce przez Kuratorium OĞwiaty w Katowicach.
6
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Szeroko zakrojone przedsiĊwziĊcia edukacyjne napotykają na róĪnego rodzaju bariery, ale przynoszą równieĪ skromne sukcesy. MoĪna je zaobserwowaü
choüby we wzroĞcie frekwencji w szkoáach w których przebywają dzieci romskie. W roku 2004 w gminach objĊtych programem, frekwencja wzrosáa do
71%, natomiast w 2005 roku osiągniĊto wskaĨnik 72,4%, a w latach 2006–2007
wspóáczynnik frekwencji wzrósá do 76,2% (tabela 2).

frekwencja

Tabela 2. Analiza wskaĨnika frekwencji szkolnej w latach 2004–2007

77%
76%
75%
74%
73%
72%
71%
70%
69%
68%

76,20%

72,40%
71%

2004-2005

2005-2006

2006-2007

lata
ħródáo: dane statystyczne udostĊpnione autorce przez Kuratorium OĞwiaty w Katowicach.

Wynika z tego, Īe powoli, ale skutecznie, zaczyna dziaáaü system zachĊt,
który ma na celu pozyskaü jak najwiĊkszą liczbĊ uczniów romskich. NastĊpują
takĪe zmiany w ĞwiadomoĞci samych Romów odnoĞnie do edukacji dzieci. Bez
edukacji, chociaĪby w elementarnym zakresie, bardzo trudno egzystowaü we
wspóáczesnym Ğwiecie. Pomimo poczynionego postĊpu w dalszym ciągu funkcjonuje gáĊboko zakorzeniony wĞród Romów brak poczucia wartoĞci edukacji,
nie dostrzegają bowiem oni szansy, jaką daje im wyksztaácenie formalne.
W opinii A. Staniszewskiego7, Romowie niechĊtnie posyáają dzieci do szkóá,
jednak nie z powodu „wrodzonej odrazy”, ale w obawie przed szykanowaniem
i wyĞmiewaniem przez rówieĞników oraz z uwagi na niĪszy poziom tych
uczniów w niektórych dziedzinach wiedzy, a takĪe z obawy przed kierowaniem
do szkóá specjalnych. DoroĞli Romowie obawiają siĊ, Īe objĊcie ich dzieci obowiązkiem szkolnym spowoduje zanik wielowiekowych tradycji i systematyczne
przejĞcie do spoáecznoĞci obcych, których traktują jako coĞ gorszego. Próby radykalnej zmiany poglądów Cyganów na edukacjĊ koĔczyáy siĊ fiaskiem. Gdy
próbowano zastosowaü urzĊdowe Ğrodki przymusu (kary grzywny), mające wymóc na rodzicach wypeánianie obowiązku szkolnego, Romowie woleli páaciü od
7
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rĊki dalej nie posyáali dzieci do szkoáy, poniewaĪ w ich mentalnoĞci niezrealizowanie obowiązku szkolnego nie jest niczym záym. Statystyki podają, Īe Ğrednio 30% dzieci romskich nie wypeánia obowiązku szkolnego.
W Ğwietle analiz prowadzonych przez A. Wojciechowską8 nawet uzaleĪnienie pomocy finansowej od posáania dzieci do szkoáy nie daáo rezultatów. Dzieci,
jeĞli pojawiáy siĊ w szkole, to po otrzymaniu wypáaty natychmiast z niej znikaáy.
Warto zwróciü uwagĊ, Īe w Ğrodowisku romskim nigdy nie wyksztaáciá siĊ nawyk nauki w domu.
DoĞwiadczenia, jakie zdobyli realizatorzy programu edukacyjnego dla dzieci
romskich przez ten czas, spowodowaáy korektĊ dziaáaĔ. ZwiĊkszyáa siĊ bowiem
ich wiedza, dotycząca obyczajowoĞci, specyfiki kodeksu, jakim siĊ posáugują
wspóáczeĞni Cyganie. Pomógá tez dynamicznie rozwijający siĊ postĊp informacyjno-cywilizacyjny, gdyĪ bez elementarnego wyksztaácenia czáowiek ginie, czy
jest to Rom, czy nie-Rom. PostĊp naukowo-techniczny dotyczy wszystkich,
a ginie ten kto nie nadąĪa. W jakiejĞ czĊĞci zrozumieli to wspóáczeĞni Cyganie,
gdyĪ zaobserwowano tendencje do chĊtnego uczenia siĊ jĊzyków obcych. Ta
tendencja byáa i jest spójna z tradycją, wedle której Romowie uczą siĊ tych rzeczy, które w Īyciu bardzo siĊ przydają. Z natury są nomadami, czĊsto wĊdrują
po Europie w poszukiwaniu lepszych warunków Īycia. ZnajomoĞü jĊzyka obcego jest w tym wypadku bardzo konieczna, jak równieĪ elementarna wiedza z zakresu czytania pisania i liczenia.
Wedáug oficjalnych prognoz zaledwie 20 procent dzieci romskich idzie do
przedszkola. W regionie Ğląskim, we wszystkich jego delegaturach (a jest ich
siedem), na podstawie prowadzonego monitoringu stwierdzono, Īe edukacjĊ
w tego typu placówkach realizuje w roku szkolnym 2009/2010 34 dzieci romskich (tabela 3).
Tabela 3. Dzieci romskie w przedszkolu w roku szkolnym 2009/2010
Typ placówki

Nazwa delegatury
Bielsko-Biaáa
Bytom
CzĊstochowa
Gliwice
Rybnik
Sosnowic
Wydziaá WK Katowice

Przedszkola

Razem

Liczba uczniów
2
3
4
23
0
0
2
34

ħródáo: dane statystyczne udostĊpnione autorce przez Kuratorium OĞwiaty w Katowicach.

NajwiĊkszą liczbĊ dzieci uczĊszczających do przedszkola odnotowano w obrĊbie delegatury Gliwice i wynosi ona 23 dzieci, na ogólną liczbĊ 34 zarejestro8
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wanych i poddanych edukacji przedszkolnej. Najmniejszy wskaĨnik, bo równy
zero, zarejestrowano w delegaturze rybnickiej oaz sosnowieckiej. ĩadne dzieci
romskie nie pobierają tam edukacji przedszkolnej. Natomiast w pozostaáych delegaturach, tzn. w Bielsku-Biaáej, Bytomiu, CzĊstochowie, Katowicach, mamy
do czynienia z niewielką liczbą przedszkolaków – od dwóch w Bielsku-Biaáej do
czterech w CzĊstochowie. Nie ma pewnoĞci, Īe zarejestrowane dzieci ukoĔczą
edukacjĊ przedszkolną.
SpoáecznoĞü romska istnieje we wszystkich miastach objĊtych monitoringiem Kuratorium OĞwiaty w Katowicach i nie są to pojedyncze rodziny, gdyĪ
zgodnie z tradycją romską tworzą oni wielorodzinne grupy, mieszkające wspólnie lub w pobliĪu. Trudno zweryfikowaü ich liczbĊ, poniewaĪ przemieszczają
siĊ czĊsto w inne regiony kraju lub Europy w poszukiwaniu Ĩródeá utrzymania,
zabierając ze sobą dzieci lub przejmują polskie nazwiska.
Dziecko w rodzinie romskiej ma szczególną pozycjĊ. Od początku ĞciĞle jest
związane z rodziną i rodzeĔstwem. Przejmuje od nich sáownictwo, formy zachowania, uczy siĊ poprzez naĞladowanie. Romowie dbają równieĪ o to, aby
dziecko nie miaáo zbyt czĊstych kontaktów ze swoimi rówieĞnikami nieRomami, ograniczają lub w ogóle zabraniają wspólnych dzieciĊcych zabaw. Postawy rodziców romskich mają bardzo silny wpáyw na osobowoĞü ich dzieci,
poniewaĪ sposób wychowania ma powaĪne znaczenie w kontynuowaniu tradycji
romskiej. W okresie przedszkolnym ma ono bardzo duĪo swobody, bĊdąc jednoczeĞnie u boku swoich rodziców.
W opinii E. Nowackiej9, te dzieci romskie, które nie uczĊszczają do przedszkola, nigdy lub bardzo rzadko stykają siĊ z kartką papieru, oáówkiem dáugopisem czy kredkami. Dziecko nie wytrzymuje w pozycji siedzącej przy pisaniu,
rysowaniu czy czytaniu. Niektóre dzieci swoje braki edukacyjne nadrabiają
agresją. Badania prowadzone przez M. Buáatek10 wskazują, Īe dzieci romskie
nie są mniej zdolne, czy mniej wraĪliwe lub mniej inteligentne. One tylko nie
miaáy okazji, aby nauczyü siĊ wiĊcej. Ponadto uczĊszczają do tych placówek
nieregularnie, a wiĊc trudno mówiü o ciągáoĞci nauki.
Rodzice romscy czĊsto nie posyáają dzieci do przedszkoli, bowiem towarzyszy im obawa, Īe mogą zostaü napiĊtnowane, przyjmowane z niechĊcią i pogardą, nie traktowane zgodnie z przyjĊtym dla tej nacji stereotypem. Dziecko romskie najlepiej czuje siĊ w swoim towarzystwie, tzn. wĞród spoáecznoĞci Cyganów, gdyĪ przyjmuje siĊ zasadĊ, Īe wszyscy doroĞli to wujkowie i ciotki. Edukacja przedszkolna dzieci romskich budziáa i wciąĪ budzi róĪnego rodzaju kontrowersje. Problem ten nie zostaá do koĔca rozwiązany, gdyĪ w dalszym ciągu
trudno przeáamaü mentalnoĞü rodziców o potrzebie wczesnej edukacji dziecka.
Interesujące dane uzyskano na podstawie zestawieĔ dotyczących dzieci rom9
10

E. Nowacka, O naprawie systemu oĞwiatowego, „SpoáeczeĔstwo Otwarte” 1998, nr 5, s. 28.
M. Buáatek, CygaĔska klasa, „Problemy OpiekuĔczo-Wychowawcze” 1996, nr 2, s. 14.
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skich uczĊszczających do szkoáy podstawowej, co obrazuje tabela 4. W regionie
Ğląskim w tego typu edukacji uczestniczy 271 dzieci romskich.
Tabela 4. Uczniowie romscy w szkole podstawowej w roku szkolnym 2009/2010
Typ placówki

Nazwa delegatury
Bielsko-Biaáa
Bytom
CzĊstochowa
Gliwice
Rybnik
Sosnowic
Wydziaá WK Katowice

Szkoáy podstawowe

Razem

Liczba uczniów
24
94
24
73
6
19
28
271

ħródáo: dane statystyczne udostĊpnione autorce przez Kuratorium OĞwiaty w Katowicach.

NajwiĊksza iloĞü uczniów romskich zostaáa odnotowana w delegaturze bytomskiej oraz gliwickiej i wynosi odpowiednio 97 i 73 osoby. W obrĊbie funkcjonowania delegatur katowickiej, czĊstochowskiej i bielsko-bialskiej, liczba
uczniów uczestniczących w edukacji na poziomie szkoáy podstawowej wynosi
od 24 do 28 osób. Najmniej uczniów zarejestrowano w delegaturze rybnickiej.
NaleĪy zauwaĪyü, Īe ten niski wskaĨnik utrzymywaá siĊ równieĪ przy analizie
edukacji dzieci w przedszkolach (wg tabeli 2 wskaĨnik wynosiá 0).
Wydaje siĊ, Īe oceniając poszczególne parametry, mamy do czynienia z powolną a systematyczną przemianą ĞwiadomoĞci Romów co do waĪnoĞci procesu
edukacyjnego. To równieĪ znaczy, Īe podjĊte na szeroką skalĊ dziaáania polegające na sukcesywnym wdraĪaniu „Programu na rzecz spoáecznoĞci romskiej
w Polsce” oraz coroczny monitoring przynoszą oczekiwane rezultaty. Zmniejsza
siĊ takĪe dystans dotyczący braku zaufania Romów do instytucji paĔstwowych,
gdzie czĊsto otrzymują wiĊcej niĪ oczekują (wsparcie finansowe, zapomogi).
W spoáecznoĞci romskiej funkcjonuje elita intelektualna, która pokazuje na
wáasnym przykáadzie, jak wiele moĪna osiągnąü, zdobywając wyksztaácenie,
jednoczeĞnie bĊdąc wiernym tradycji. Do nich moĪna zaliczyü Karola GierliĔskiego, autora pierwszego w Polsce podrĊcznika dla dzieci romskich w wieku
przedszkolnym, czy Stanisáawa Stankiemawicza, redaktora naczelnego pisma
RROM PODROM, jednoczeĞnie Prezesa Centralnej Rady Romów w Polsce,
oraz Prezydenta MiĊdzynarodowej Unii Romów. Nie bez znaczenia jest równieĪ
osoba Edwarda Majewskiego, romskiego malarza, pochodzącego z Opatowa koáo Kielc, a zwanego Van Goghiem XX i XXI wieku. WĞród znanych artystów
zachwyt wzbudza twórczoĞü Michaáa Burano, czy Edyty Górniak. Patrząc na dorobek wymienionych osób, nikt juĪ nie zastanawia siĊ, jakie są ich korzenie etniczne. Codzienni odbiorcy podziwiają ich kunszt artystyczny czy dorobek naukowy. Co roku Minister Spraw WewnĊtrznych i Administracji, we wspóápracy
ze Stowarzyszeniem Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce,
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ogáasza konkurs stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów romskich.
Stypendia i wyróĪnienia w konkursie są fundowane w ramach „Programu na
rzecz spoáecznoĞci romskiej w Polsce”.
Wydaje siĊ, Īe istotnym czynnikiem, wpáywającym na koniecznoĞü uczenia
siĊ dzieci romskich, jest dynamicznie rozwijający siĊ postĊp naukowotechniczny oraz informatyzacja wielu dziedzin Īycia. Telefon komórkowy, karta
do bankomatu, komputer i jego pochodne staáy siĊ bardzo popularnymi i powszechnymi narzĊdziami Īycia. Aby umieü je obsáugiwaü, elementarna wiedza
jest tu bardzo niezbĊdna. W rozumieniu Romów za wiedzĊ elementarną uznaje
siĊ pisanie, czytanie, liczenie, poznawanie jĊzyka polskiego urzĊdowego, czy teĪ
chĊü nauki jeĪyków obcych. Te kompetencje daje wáaĞnie szkoáa podstawowa.
Aby je uzyskaü, naleĪy systematycznie uczestniczyü w procesie edukacyjnym,
a z tym Romowie mają problem. Wynika to z pokutującego wĞród wielu romskich rodziców przekonania, Īe uzyskanie przez dziecko wspomnianych kompetencji spowoduje zanik rodzicielskiego autorytetu. Mądrzejsze dziecko jest bardziej samodzielne, oporne wobec manipulacji rodziców, którzy w wiĊkszoĞci są
analfabetami. Istotną barierą, o której pisze wielu badaczy problematyki Romów, jest brak umiejĊtnoĞci poprawnego posáugiwania siĊ jĊzykiem polskim. Na
tĊ dolegliwoĞü równieĪ znaleziono sposób, zatrudniając asystentów edukacji
romskiej. Z danych uzyskanych w styczniu 2010 roku wynika, Īe obecnie na terenie województwa Ğląskiego jest dziesiĊciu asystentów edukacji romskiej
(w Rudzie ĝląskiej, Tarnowskich Górach, Zabrzu, i ĩywcu). Ich zadaniem jest
pomoc w przezwyciĊĪaniu barier psychologicznych, spoáecznych, edukacyjnych
oraz dziaáanie wáasnym przykáadem i autorytetem. Wielu zatrudnionych asystentów wywodzi siĊ ze spoáecznoĞci romskiej, którzy zdobyli elementarne wyksztaácenie po to, aby pokazaü swoją niekwestionowaną pozycjĊ spoáeczną.
W celu zapewnienia harmonijnoĞci procesu edukacyjnego dzieci romskich
w województwie Ğląskim zatrudniono 54 nauczycieli wspomagających (Chorzowie, ĩywcu, Rudzie ĝląskiej). Istotnym mankamentem funkcjonującym
u dzieci romskich jest brak regularnoĞci w zakresie wypeániania obowiązku
szkolnego. Frekwencja budzi bardzo powaĪne zastrzeĪenia. Jej stan jest efektem
sezonowego przemieszczania siĊ Romów w poszukiwaniu Ĩródeá zarobkowania,
niezdrowego trybu Īycia, polegającego na wielogodzinnym oglądaniu (do póĨnych godzin nocnych) telewizji wraz z dzieümi. Dziecko niewyspane nie idzie
do szkoáy, a doroĞli nie widzą w tym Īadnego problem.
DuĪe opóĨnienie edukacyjne oraz brak systematycznoĞci powodują, Īe dzieci romskie znajdują siĊ w jednej klasie w róĪnym wieku, tzn. są máodsi i starsi,
co wywoáuje dodatkowe konflikty. WaĪna jest równieĪ dáugoĞü ksztaácenia, która zaleĪy od páci dziecka. Dziewczynki zwyczajowo wczeĞniej wychodzą za mąĪ
(juĪ po pierwszej menstruacji są gotowe do zawarcia maáĪeĔstwa). Są one
w niezwykle trudnej sytuacji, poniewaĪ muszą pogodziü w jakiĞ sposób narzucone im kulturowo role spoáeczne (matki, Īony) z wáasnymi ambicjami. Pocie-
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szającym jest fakt, Īe coraz czĊĞciej dziewczynki znajdują wsparcie w rodzinach
w zdobywaniu wyksztaácenia w takich zawodach jak fotograf, czy fryzjer. Inną
kwestią jest wartoĞciowanie szkoáy w odniesieniu do ich kodeksu. Szkoáa jest
miejscem pobytu nie-Romów a wiĊc jest skalana, nieczysta. W ich opinii, mogą
nastąpiü kontakty miĊdzy dziewczĊtami i cháopcami. Ponadto lekcje wychowania fizycznego wymagają doĞü skąpego – w pojĊciu Romów – stroju, co powoduje wzburzenie ich morale. DziewczĊta i cháopcy romscy nie obnaĪają siĊ tak,
jak to robią ich rówieĞnicy „gadziowie”. Dylematy dotyczą równieĪ innych sfer
Īycia, jak na przykáad korzystanie z toalety, spoĪywania wspólnego obiadu na
szkolnej stoáówce z dzieümi, które nie są Romami. Domniemana moĪliwoĞü skalania jest gáówną przyczyną dla której starsi argumentują rezygnacjĊ dzieci ze
szkoáy. ĩadne rozwiązanie nie jest dobre, jeĞli utrzymują siĊ sytuacje konfliktowe. W momencie kiedy tworzono odrĊbne klasy czy przedszkola dla dzieci romskich, Cyganie bardzo demonstracyjnie okreĞlili mianem „getto”, gdzie sáowo to
dla wiĊkszoĞci spoáeczeĔstwa ma bardzo záe konotacje.
Obserwuje siĊ równieĪ optymistyczne akcenty w edukacji dzieci romskich
na poziomie edukacji gimnazjalnej. W roku szkolnym 2009/2010 w regionie Ğląskim odnotowano 70 uczniów pobierających naukĊ w tego typu szkoáach (tabela 5).
Tabela 5. Uczniowie romscy w szkole gimnazjalnej w roku szkolnym 2009/2010
Typ placówki

Nazwa delegatury
Bielsko-Biaáa
Bytom
CzĊstochowa
Gliwice
Rybnik
Sosnowic
Wydziaá WK Katowice

Szkoáy gimnazjalne

Razem

Liczba uczniów
3
25
10
19
1
10
2
70

ħródáo: dane statystyczne udostĊpnione autorce przez Kuratorium OĞwiaty w Katowicach.

W porównaniu ze szkoáami podstawowymi, uczących siĊ Romów na poziomie gimnazjalnym jest czterokrotnie mniej. NajwiĊcej uczniów realizujących
obowiązek szkolny na tym szczeblu edukacji odnotowano w delegaturze bytomskiej (25 osób) oraz delegaturze gliwickiej (19 osób). Nieco mniej w delegaturze
czĊstochowskiej i sosnowieckiej, bo po 10 osób. Najmniej osób pobierających
edukacje na tym szczeblu edukacji odnotowano w delegaturze katowickiej i rybnickiej (odpowiednio 1 i 2 osoby). Uczestniczenie dziecka romskiego w edukacji
na poziomie gimnazjalnym jest duĪym awansem spoáecznym i intelektualnym.
Taki sukces ma swoich bohaterów w postaci samego dziecka a takĪe rodziców,
którzy są pozytywnie nastawieni do edukacji i nie utrudniają jej, zasáaniając siĊ
tradycją, kodeksem, czy innymi argumentami. Nie bez znaczenia jest równieĪ
rola szkoáy oraz nauczycieli, a takĪe asystentów, którzy dbają o to aby utrzymaü
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motywacjĊ dzieci romskich do nauki. Z drugiej strony, ĝląsk jest potĊĪną aglomeracją zarówno przemysáową, jak i ludzką. Zamieszkuje tu znaczna czĊĞü ludnoĞci kraju, takĪe Romowie. Realizacja edukacji gimnazjalnej przez 70 uczniów
to zbyt maáo, jak na tak duĪą iloĞü placówek oĞwiatowych zlokalizowanych na
tym terenie.
Na podstawie przedstawionych wyĪej tabel widaü, Īe są regiony, gdzie edukacja dzieci romskich jest maáo widoczna (delegatura rybnicka), poniewaĪ
w przedszkolach nie zanotowano tam ani jednego dziecka, w szkoáach podstawowych zaledwie szeĞcioro uczniów, natomiast w gimnazjum tylko jednego
ucznia. NaleĪay siĊ spodziewaü, Īe w szkoáach ponadgimnazjalnych tutaj równieĪ nie bĊdzie uczniów romskich. Pozostaje jedynie nadzieja, Īe tych 70 uczniów zarejestrowanych w gimnazjach Ğląskich moĪe swoim przykáadem oraz
wypracowanym autorytetem skáoniü innych chĊtnych. Byü moĪe rodzice wskazanych uczniów przekonają innych rodziców romskich o zasadnoĞci i potrzebie
edukacji, o awansie spoáecznym ich dzieci w Ğrodowisku Romów. To wáaĞnie
edukacja powoduje, Īe przed romską máodzieĪą otwierają siĊ konkretne perspektywy pozwalające na zdobycie konkretnego zawodu, zapewniającego staáy dochód.
Wydaje siĊ, Īe ĞwiadomoĞü Īyciowa Romów przechodzi trudny okres transformacji. Pozytywne jest to, Īe zaczynają oni rozumieü potrzebĊ edukacji, aby
móc po prostu istnieü. Z pewnoĞcią wiele czasu jeszcze upáynie, aby osiągnąü
w tym zakresie stabilizacjĊ i normalnoĞü. W roku szkolnym 2009/2010 na etapie
edukacji w szkoáach ponadgimnazjalnych odnotowano zaledwie 16 osób, pochodzących ze Ğrodowisk romskich (tabela 6).
Tabela 6. Uczniowie romscy w szkoáach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2009/2010
Typ placówki

Nazwa delegatury
Bielsko-Biaáa
Bytom
CzĊstochowa
Gliwice
Rybnik
Sosnowic
Wydziaá WK Katowice

Szkoáa ponadgimnazjalna

Razem

Liczba uczniów
0
7
1
2
1
3
2
16

ħródáo: dane statystyczne udostĊpnione autorce przez Kuratorium OĞwiaty w Katowicach.

NajwiĊcej uczniów, bo 7 osób, odnotowano w delegaturze bytomskiej, natomiast w bielsko-bialskiej, nie ma Īadnego ucznia romskiego pobierającego
edukacjĊ w omawianym typie szkoáy. Niepokój budzi fakt, Īe nie ma pewnoĞci,
czy wszyscy uczniowie romscy szkóá ponadgimnazjalnych ukoĔczą ten typ
szkoáy. Przyczyną tak niskiego wskaĨnika edukacji w analizowanych placówkach moĪe byü to, Īe uczniowie romscy są juĪ w takim wieku, który pozwala im
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zakáadaü rodziny zgodnie z obowiązującym kodeksem. WystĊpowanie w roli
mĊĪa, ojca czy opiekuna krewnych przerasta ich moĪliwoĞci.
WaĪnym elementem w osiągniĊciu postĊpu edukacyjnego Romów są zintegrowane dziaáania elit romskich, a takĪe wáadz lokalnych oraz fundacji czy róĪnego rodzaju organizacji. Kuratorium OĞwiaty w Katowicach upowszechnia
takĪe wiele inicjatyw, realizowanych przez róĪne instytucje, a skierowane do
nauczycieli pracującymi z dzieümi i máodzieĪą pochodzenia romskiego. Są to
dziaáania mające na celu uruchomienie studiów podyplomowych z zakresu „romologii – 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 children in the Silesia region. The work concentrates on the Romani customs and
traditions and effect they have on school duty. The author takes into consideration pre-school, primary school and high school education and all institutions being a subject to the Silesian School Inspectorate.

