
                          Cyganie 
PROBLEM  HINDUSKIEJ  DIASPORY
Manifestacja „NIE dla cygańskiej przestępczości!”

Działacze Dzielnicy Śląskiej Narodowego Odrodzenia Polski oraz „Patrioci Górnik Zabrze”
zapraszają  na  manifestację  mającą  zwrócić  uwagę  na  pogłębiający  się  problem  ze
społecznością  cygańską.Czas  pokazać  że  mamy  już  dosyć  użerania  się  z  uciążliwą
mniejszością  romską.  Czas  pokazać  że  nie  mamy  zamiaru  dłużej  tolerować  ich
przestępczości,  nieróbstwa i  bezkarności.  My Polacy,  Ślązacy,  Zabrzanie  domagamy się
radykalnych działań w stosunku do bezkarności cyganów, domagamy się uczciwego karania
przestępców oraz tego, aby władze przestały tolerować oraz utrzymywać grupę ludzi którzy
swoje nieróbstwo usprawiedliwiają odmiennością kulturową.

Zabrze, 21 grudnia  2013,  godz. 17, plac pod pomnikiem Pstrowskiego

                   OPINIE  O CYGANACH



1   
Kontrowersyjny temat, powinien zmienić dział. Ja mam z nimi same niemiłe

Miałem nieprzyjemnosć  mieszkać koło nich około 3 lat. Potrafili calutki dzień przesiedzieć 
na krawężniku prowokując ludzi do bójki, sam miałem z nimi utarczkę co się skończyło tym
iż gonili mnie z nożem. W dwu pokojowym mieszkaniu było ich około 15 osób, połowa 
stałego składu reszta się zmieniała. Jak się tam mieścili nie mam pojęcia. Kobiety wysyłali 
na żebranie w okolice kościoła albo pod przejście podziemne a mężczyźni wtedy łotali 
alkohol i drażnili się z sąsiadami. Oprócz żebrania kobiety zajmują się wróżeniem, są przy 
tym bardzo nachalne jak się odmówi potrafią napluć. Chodzą też po mieszkaniach 
sprzedając firanki i jakieś obrusy przy czym jedna odwraca uwagę prezentując towar a 
druga obrabia mieszkanie. Są bardzo zamkniętą społecznością, trzymają się razem w razie 
czego potrafi się ich zjechać cała banda nie wiadomo skąd. Przez krótki okres pracowali na 
bramie Fiata jako ochroniarze ale wylecieli stamtąd, jaki powód tego nie wiem podobno 
kombinowali z wynoszeniem podzespołów. Większość nie ma skończonej podstawówki, do 
szkoły nie chcą chodzić. Szkoda mi klawiatury na nich, ta rodzina nie była wyjątkiem bo w 
innych częściach miasta również mieszkali i opinie o nich były podobne.
www.nwowrestling.jimdo.pl

2.  Mam podobne zdanie, u mnie w mieście mieszka ich bardzo wielu, oczywiście nie 
dyskryminuje ich, tylko zwracam uwagę na patologię, która istnieje, i inne (lepsze) 
traktowanie tej grupy przez władze, niż pozostałych obywateli naszego kraju.
- pracować nie mają ochoty.
- dzieci do szkoły nie chcą chodzić choć, (mają konstytucyjny obowiązek)
- mieszkania komunalne dostawają bez problemu, bo nie mają (dochodów).
- podatków nie płacą, no bo z czego? (nie pracują).
- zgłaszają się co miesiąc do MOPS po zasiłki (budżet państwa).



- za bilety w komunikacji miejskiej, nie płacą itp.
Prowadzą tryb życia tzn. (roszczeniowy) bo im się należy, o rożnych innych negatywnych 
zachowaniach na ulicy nie wspomnę, oczywiście trzeba być obiektywnym jest mały procent
romów którzy pracują tak jak inni obywatele, płacą podatki, i starają się żyć zgodnie, z 
obowiązującymi przepisami prawa, ale to jest nie wielka część.

Ostatnio edytowano 3 sie 2012, 

3.  Jak byłam na Słowacji to widziałam jak tam żyją cyganie, patologia to naprawdę łagodne
określenie. Żyją z socjała piją, kradną, totalna swawola. 13letnie dziewczynki poubierane 
jak prostytutki, matki przed 30tką mające nawet po 8 dzieci, ręce opadają... Moja koleżanka 
tam mieszka opowiadała jak potrafią kraść, a najgorsze, że nic mu nie powiesz, bo masz 
później nieprzyjemności że rasista jesteś. To jest nie do opisania to trzeba zobaczyć, mają 
takie wioski tam domy wyglądają gorzej niż najgorsza szopa. 
U nas w okolicach nie ma takich, jest kilka nieszkodliwych rodzin które mieszkają od lat. 
Ale faktycznie nie pracują, mają mieszkanie pieniądze, rodzinę w Anglii, do której latają co 
jakiś czas. 
A jak pokazują się żebrujący to na krótko. Kiedyś dałam takiemu małemu cygankowi 
drożdżówkę, a ten rzucił nią we mnie i wystawił rączkę ze słowami - pieniążki na chlebek...

4.  A ja spotkałem uczciwego Roma, chciał mi lornetkę opchnąć i nic nie kręcił, a cena 
przyzwoita. Ale to aby raz, reszta to niemiłe spotkania, jedna rzucała na mnie klątwę jakąś i 
jak to rzekła " żeby mnie diabeł wyruchał .

5.  Pracowałem przez pewien czas w castoramie na monitoringu. Zobaczyliśmy cyganów 
jak coś opychają klientom więc kierus wyskoczył ich pogonić i przy okazji dostał opiernicz 
od klienta że to uczciwi ludzie że właśnie kupił wiertarke Bosha za jedyną stówkę a w 
castodramacie dałby najmniej 2 razy tyle. Sprawa ucichła cyganie się wynieśli. Na nastepny
dzień wpada nam na monitoring klient co kupił super wiertarke po super cenie i pyta czy nie
wiemy gdzie są cyganie bo jak przyszedł do domu to chciał wypróbować wiertarke a ta nie 
działa. Rozkręcił obudowę a w środku jakieś badziewia napchane były._________________
www.nwowrestling.jimdo.pl

6.  Dwa słowa które się wykluczają. Nigdy nie widziałem uczciwie pracującego Roma ani 
uczciwie płacącego podatki, a cały ich majątek ukradli albo wyżebrali te wille też
Ja też mogę powiedzieć że jest dużo osób które nie skalały się pracą fizyczna a mają majątki
z handlu. Tylko Polak to zarobił a cygan ukradł. Więc Ci powiem, dziadek handlował końmi
a syn a później wnuk samochodami. Polaka który ma komis nazwiesz handlarzem a cygana 
złodziejem.
Ja właśnie znam również takich cyganów.

"Ci, co poznali mrok, światło kochają.
Oczekują świtu, nocy się lękając
Prawda o Cyganach! Pobić, ukraść, przepić
 



7.  nowysacz.naszemiasto.pl
Mały obrazek z życia Romów i Polaków w Nowym Sączu. Zapytajcie kogokolwiek w Sączu czy 
Limanowej o zdanie na temat romskich sąsiadów. Usłyszycie, że najlepiej byłoby wyp... ich na 
Madagaskar. To nie jest nietolerancja. To trzeźwa ocena rzeczywistości. Niestety, polityczna 
poprawność zabrania mówić o tym wprost. Na szczęście nie na wykopie.

8.  DivusClaudius 3 lata 11 mies. temu +18   

Mieszkam w Nowym Sączu, jeżeli ktoś stwierdzi że ci biedni ludzie są zaszczuci to ich 
wyśmieję. Jak postawiono im blokowisko to w miesiąc zdemolowali.
Oczywiście, możecie mówić że jestem cham i prostak, zero wyrozumiałości ale doskonale 
pamiętam jak jako mały szczyl nie raz przed nimi wiałem bo nikt, absolutnie NIKT ci nie 
pomoże. I tak miałem szczęście bo nigdy nie straciłem w efekcie ani pieniędzy ani telefonu 
a teraz osoby w wieku studenckim już nie zaczepią, są łatwiejsze ofiary.
Kiedyś w Sączu zebrała się spora ekipa, ja jeszcze mały byłem, zrobiono zwyczajną 
nagonkę bo się czara przelała. Do dziś są osiedla gdzie roma nie uświadczysz (choćby 
osiedle Barskie), a i takie gdzie jest ich jak psów (Pekin).  A nienawiść jest, tylko czekać aż 
hamulce ludziom puszczą bo dotyka to absolutnie wszystkich, dzieciaków, nastolatków, 
dorosłych, starych. Nazwiesz mnie rasistą? Dziękuj za swoje miasto, tyle.

9. klimauk  
o nie! znowu cyganie złodzieje ? raz już mnie wykop zbanował na tydzień za moja 
wypowiedz odnośnie cyganów... czy ja mogę cos jeszcze dodać ?



10.  Blaskun 3 lata 11 mies. temu +3   
Też miałem przygody z cyganami. Dwa razy chcieli mi obrobić chatę i to na raz na 
żywca. Raz cygankę przyłapała starsza jak grzebała w szafie, drugi raz ja jak 
buszowała po segmentach. Oczywiście policja spytała czy coś zginęło, jak 
dowiedzieli się że nie to olali sprawę. Niebyły to przypadki jeden po drugim bo 
działy się na przełomie kilkunastu lat. Z drugiej strony poznałem w hotelu cyganów 
ze Słowacji sprzedających lornetki. Całkiem wporządku  byli nawet trochę mówili po
polsku. Oczywiście wyróżniało ich zachowanie trochę natrętne ale żadnych spięć nie 
było :)

11. Pinek 3 lata 11 mies. temu 
Tak się składa, że akurat pochodzę z Nowego Sącza i chodziłem do jednej szkoły z 
dziećmi romskimi. Traktowali ich jak święte krowy! Już w pierwszej klasie 
podstawówki dostałem od jakiegoś "dziawesa" deską w głowę - efekt - rozcięty łuk 
brwiowy. Potem oczywiście wmawiali mi ze to moja wina. W późniejszych latach, 
tutaj chodzi mi już o czasy gimnazjum mieszącego się w tym samym budynku, 
sytuacja wcale się nie poprawiła. Niejednokrotnie lądowałem sam lub z kolegami na 
dywaniku za UWAGA: napiętnowanie 'czarnych błyskawic'. Które wyglądało mniej 
więcej tak: 

12.   Podchodzi taki romski delikwent do dzieciaka z tekstem: 
-5 zł albo w*ierdol  dzieciak bogu ducha winien ze świeczkami w oczach
-nie mam
I zaczyna się chamskie odpychanie, nie raz bicie. Kilka razy interweniowałem gdy 
widziałem takie sytuacje, co w konsekwencji zawsze kończyło się niezmiernie miłą 
rozmową z Szanowną Panią Pedagog i wizytą rodziców w szkole. Bo to zawsze 
Polak w kontakcie z Romem wszczyna konflikty, bójki itp. itd.
Jak ktoś wie bardzo chciałbym wiedzieć skąd taka niekaralność i ochronka dla nich? 

  



  @naivny czy ktoś widział kiedyś pracującego cygana? w ogóle?

• Znam i to wielu. Na wysokich stanowiskach do których Ty pewnie nigdy nie 
dojdziesz. 
 Czy wyobrażacie sobie cygana pracującego na poczcie? na kasie w hipermarkecie? 
w banku? przecież to jest kuriozum, jednak zdarzają się lekarze cyganie ale jest ich 
kilku na całą populacje, tylko 0.2% cyganów kończy studia…

I znowu pokazujesz, że nie masz pojęcia o Romach - w Polsce jest tylko jedna 
Cyganka, która zajmuje się medycyną (chyba jest pielęgniarką) - w tradycyjnych 
odłamach jest to zakazane.   W Polsce są cztery grupy Romów: Bergitka Roma - 
mieszkający na południu Polski, najbiedniejsi i najbardziej zasymilowani. Polska 
Roma - bardziej tradycyjna i z racji tego jest wśród nich więcej osób zajmujących się 
żebractwem i przekrętami wszelkiego rodzaju. Z racji tradycji to właśnie w ich 
grupie kultywowane są małżeństwa z 13 latkami i zakaz uczęszczania do szkoły. 
Kałderasze (Kotlarze) i Lowarzy (Koniarze) - najlepiej usytuowane grupy Romów. 
Dorobili się na zachodzie gdzie w większości mieszkają i to oni najczęściej jeżdżą 
dobrymi furami i mają wielkie domy. Najczęściej posiadają obecnie legalne firmy 
(m. in. sieci sklepów w Niemczech czy Anglii).   Także wybacz, że się z Tobą nie 
zgodzę co do ogólnej opinii o Cyganach, ale jest to zbyt różnorodne środowisko, 
żeby wrzucić ich do jednego worka. Znam wielu pracujących Cyganów jak i 
nierobów siedzących na zasiłkach, którym najchętniej te zasiłki bym zabrał. Jednak 
gdy czytam te opinie to lekko się wku*wiam bo obrażacie moich przyjaciół, którzy 
nie są winni temu, że ktoś z ich społeczności (niekoniecznie tej samej grupy) coś 
ukradł czy kogoś pobił.   I zanim znowu napiszesz jakąś bzdurę o Cygana na 
początek może cokolwiek zapoznaj się z tematem 
Z góry dziękuję wszystkim ignorantom za minusy. Pozdrawiam.



                                       
 20 marca  2013.  Policja z miasteczka Torrance w Kalifornii aresztowała czteroosobową 
szajkę złodziei, określających się jako “Polsko-cygańska rodzina z Chicago”.   
                Ale  to nie  są  etniczni  Romowie , może z wyjątkiem kobiet. 

Zarzuca się im kilkadziesiąt kradzieży na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Do 
zatrzymania złodziei doszło w sądzie w Santa Monica, gdzie zjawili się na rozprawie 
dotyczącej włamania w jednym z lokalnych sklepów. Jak informuje policja z Torrance, 
Ausra Bauzinskaite (34 lata), Adeliya Nassybullina (30), Łukasz Karasiński (37) i 
Przemysław Skiba (31) zostali zidentyfikowani przez agentów działających po cywilnemu 
w trakcie kilku “skoków” czwórki przestępców specjalizującej się w kradzieży sprzętu 
elektronicznego ze sklepów Apple w Los Angeles oraz na terenie Powiatu Orange. Piąta 
osoba działająca w szajce po zatrzymaniu została natychmiast deportowana przez Urząd 
Imigracyjny do Polski. Złodzieje z Chicago za miejsce kradzieży upatrzyli sobie sklep Mac 
Mall w Torrance oraz 17 lokalizacji tej sieci w “Mieście Aniołów”. Podczas przesłuchania 
Cyganie z Chicago stwierdzili, że kradli aby spłacić 2-milionowy dług, jaki ciąży na 
rodzinie od kilku lat. Jak się oblicza, Bauzinskaite, Nassybullina, Karasiński i Skiba w ciągu
ostatnich trzech lat okradli sklepy specjalizujące się w elektronice na ponad 3 miliony 
dolarów.    www.meritum.us

Polscy Romowie stanowią uznaną polskim prawem mniejszość etniczną. Według 
Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku narodowość romską zadeklarowało 17049 
osób, z czego 9899 jako jedyną. Natomiast według Ethnologue  w Polsce językiem romskim
posługuje się ponad 35 000 osób.

Historia

Pierwsze świadectwo obecności Romów (Cyganów) w Polsce pochodzi z 1401 roku. 
Wydawane w XVI i XVII wieku ustawy banicyjne były egzekwowane tylko częściowo. Od 
XVII wieku do roku 1795 istniał w Rzeczypospolitej Obojga Narodów urząd królów 



cygańskich. Wywodzili się oni najczęściej z polskiej szlachty, zaś mianowała ich kancelaria 
królewska. Urząd ten miał służyć podporządkowywaniu Romów przepisom 
administracyjnym i ich obronie przed szykanami. W 1791 uniwersał Komisji Obojga 
Narodów zapewnił Romom prawa obywatelskie.W okresie międzywojennym Polskę 
zamieszkiwało ok. 30 tys. Romów (dane z 1930 roku). Większość wędrowała taborami, 
część jednak prowadziła osiadły tryb życia, głównie w Małopolsce. W latach II wojny 
światowej na ziemiach polskich miała miejsce masowa eksterminacja Romów przez III 
Rzeszę, nazwana przez samych Romów Porrajmos (rom. w dialekcie Kełderaszy: 
„zniszczenie” – por. Holokaust).

Po wojnie władze podjęły działania mające na celu tzw. produktywizację Romów i 
nakłonienie ich do osiedlenia się. W 1950 została wydana instrukcja w sprawie rejestracji 
ludności cygańskiej; w 1952 Prezydium Rządu podjęło uchwałę w sprawie pomocy ludności
cygańskiej przy przechodzeniu na osiadły tryb życia. Od 1964 zostały nasilone działania 
utrudniające Romom wędrowanie poprzez ostre egzekwowanie wobec nich ogólnie 
obowiązujących przepisów, głównie meldunkowych, sanitarnych, drogowych, dotyczących 
obowiązku szkolnego oraz zgromadzeń publicznych. W rezultacie liczba rodzin 
koczujących spadła z 1.146 w 1964 do nieco ponad 200 w 1970. W 1976 wędrowało już 
tylko kilka taborów. Liczba mieszkających w Polsce Romów zmalała po 1989 w wyniku 
emigracji, przede wszystkim do krajów Europy Zachodniej i Północnej. Dziś, podobnie jak 
wcześniej, rozbicie na wiele grup i liczne antagonizmy nie sprzyjają działaniom romskich 
elit w obronie praw obywatelskich i etnicznych.

Kultura

Kultura romska znana była w Polsce od XV wieku przede wszystkim ze względu na swą 
bogatą tradycję muzyczną oraz rzemiosło kowalskie. W 1979 roku w Muzeum Okręgowym 
w Tarnowie powstał osobny dział gromadzący zbiory, dokumentację naukową oraz 
ikonografię dotyczącą kultury i historii Romów. Co roku w Gorzowie Wielkopolskim 
(Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa”)  oraz w 
Ciechocinku (Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów) odbywają się 
międzynarodowe festiwale kultury romskiej. Powszechnie uznanym badaczem folkloru 
cygańskiego był Jerzy Ficowski, nestor polskiej cyganologii, który m.in. spolszczył poezję 
Papuszy. Wydawane są miesięczniki Rrom p-o Drom i Dialog-Pheniben.

Grupy Romów w Polsce

Tradycyjnie wyróżnia się cztery zasadnicze językowo-etnograficzne grupy Romów 
mieszkających w Polsce:

• Polska Roma, inaczej Polscy Cyganie Nizinni, których dialekt należy do północno-
wschodniej gałęzi języka romani, do niedawna jeszcze prowadzący koczowniczy tryb
życia głównie na terytorium kraju. Ich tradycyjnym wyznaniem jest katolicyzm.

• Bergitka Roma, lub Polscy Cyganie Wyżynni, Cyganie Karpaccy – mieszkający 
na Pogórzu Karpackim oraz w Kotlinie Kłodzkiej, mówiący dialektem z centralnej 
grupy dialektów języka romskiego. Grupa ta, stosunkowo najgorzej sytuowana 
materialnie, już od XVII wieku prowadzi osiadły tryb życia, przez co nie jest ona 
często szanowana przez inne grupy. Tradycyjnie wyznawcy katolicyzmu.



• Kełderasze, inaczej Kalderasze, rom. Kalderaša (dosł. „Kotlarze”, od rum. căldare 
„kocioł”) – pochodzący z terenów Mołdawii i Wołoszczyzny, skąd w połowie XIX 
wieku rozpoczęli dalekie wędrówki po Europie i innych kontynentach. W latach 
międzywojennych wywierali bardzo duży wpływ na inne grupy Romów w Polsce, 
gdyż to właśnie spośród nich wywodziła się większość tzw. królów cygańskich. Dziś 
większość z nich mieszka za granicą. Ich tradycyjne wyznanie stanowi prawosławie. 
Używają dialektu języka romskiego należącego do grupy dialektów vlax-północnych.

• Lowarzy, rom. Lovara, Lovari (dosł. „Koniarze”, od węg. ló „koń”) – pochodzący z
Siedmiogrodu, podobnie jak Kełderasze prowadzący od połowy XIX wieku dalekie, 
transkontynentalne wędrówki. Stanowią stosunkowo najlepiej sytuowaną materialnie 
grupę Romów, która w latach 90. XX wieku najprawdopodobniej w całości 
wyemigrowała z kraju. Tradycyjnie wyznawcy katolicyzmu oraz prawosławia. 
Używają dialektu języka romskiego należącego do grupy dialektów vlax-północnych.

Mniejsze istniejące w Polsce po II wojnie światowej grupy Romów to:

• Chaładytka Roma, rom. Xaladytka Roma, inaczej Romowie Rosyjscy (od rom. 
xalado „Rosjanin”, „żołnierz”) – tradycyjnie wyznający prawosławie Romowie, 
mówiący dialektem północno-wschodniej gałęzi języka romani.

• Sasytka Roma (dosłownie: „Romowie Niemieccy”) – grupa Polskich Cyganów 
Nizinnych, która w XIX wieku uległa wpływom kultury niemieckiej.

• Sinti – nieokreślająca się mianem Romów grupa, mówiąca dialektem północno-
zachodniej gałęzi języka romani, żyjąca głównie na terenie Niemiec. Podobnie jak 
poprzedni – tradycyjnie katolicy oraz luteranie.

• Wurdonara Roma, rom. Vurdonara Roma, inaczej Sanocka Roma, Cyntury – 
mówiący dialektem z centralnej grupy dialektów języka romskiego, od innych 
Romów Karpackich różniący się tym, iż jeszcze do niedawna nie prowadzili 
osiadłego trybu życia.

Ponadto na terenie Polski czasowo przebywają imigranci o nieuregulowanym statusie 
narodowości i pochodzenia romskiego przybyli z Rumunii oraz Mołdawii, nieposiadający 
polskiego obywatelstwa, których liczba jest trudna do oszacowania.

Problemy społeczne Romów w Polsce

Około 30% dzieci romskich nie wypełnia obowiązku szkolnego, co spowodowane jest 
zarówno uznawaniem przez rodziców jedynie tradycyjnych wartości kultury romskiej, 
brakiem znajomości języka polskiego wśród najmłodszych, jak też znacznym ostracyzmem 
społecznym oraz obawą przed szykanami w szkole. Odsetek ten waha się jednak znacznie 
wśród różnych grup, zaś w Suwałkach działa jedyna w Polsce szkoła ucząca w romani 
(dyrektor – Jacek Milewski). W roku 2007 w Gorzowie Wlkp. został wydany pierwszy 
podręcznik dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, posługujących się dialektem Polska 
Roma, pt. „Miri szkoła – Romano elementaro” opracowany przez Karola Parno 
Gierlińskiego. W roku 2008 ukazało się drugie, poszerzone i poprawione wydanie tego 
podręcznika oraz jego adaptacja dla dzieci używających dialektu Bergitka Roma pt. „Miri 
szkoła – Romano elementaris”.



Większość problemów polskich Romów związana jest z istniejącymi w wielu 
społeczeństwach Europy (w tym także w polskim) stereotypami antycygańskimi oraz długą 
historią prześladowań, także najnowszą (patrz: pogrom mławski). 

W Polsce właściwie dopiero od 1989 roku Romowie mają szansę pełnej integracji z resztą 
społeczeństwa, lecz czas, który od tamtej pory upłynął jest jeszcze zbyt krótki, aby 
pogrzebać wielowiekowe resentymenty po obu stronach. Wielu Romów nie korzysta z tej 
szansy, wybierając emigrację oraz integrację w nowym społeczeństwie.Negatywne 
doświadczenia oraz uprzedzenia często hamują więc chęć zdobywania nietradycyjnego 
wykształcenia czy angażowania się w sprawy ogólnospołeczne oraz pociągają za sobą dużą 
nieufność wobec „nie-Romów” (gadziów). Wielkie znaczenie ma też fakt, iż w wielu 
grupach Romów możliwość zawodowego przekwalifikowania się jest ograniczona jedynie 
do tradycyjnych profesji, które niegdyś były zajęciami niszowymi, lecz dziś 
zapotrzebowanie na takie usługi jest niewielkie (np. kowalstwo, handel końmi itp.), co w 
połączeniu z ograniczeniem w dostępie do edukacji (patrz wyżej) skazuje wiele osób na 
marginalizację oraz imanie się zajęć o charakterze przestępczym.

Działające w Polsce romskie organizacje

• Centralna Rada Romów,
• Europejskie Towarzystwo Edukacji i Kultury Romów z siedzibą w Ciechocinku,
• Stowarzyszenie Romów w Polsce,
• Centrum Kultury Romów w Polsce – Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne z 

siedzibą w Tarnowie,
• Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Cyganów RP „Solidarność” z siedzibą w 

Kielcach,
• Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów „Roma Union” z siedzibą we 

Włocławku,
• Stowarzyszenie Romów w Limanowej,
• Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów w RP w Kędzierzynie-Koźlu,
• Związek Romów Polskich w Szczecinku,
• Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce z siedzibą w Łodzi,
• Małopolskie Stowarzyszenie Romów w Andrychowie,
• Stowarzyszenie „Nowa Roma” z siedzibą w Lublinie,
• Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce z siedzibą w Krakowie,
• Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha” z siedzibą w 

Krakowie,
• Stowarzyszenie Romów w Krakowie,
• Stowarzyszenie Romów w Polsce „Czerchań” z siedzibą w Bytomiu,
• Stowarzyszenie Społeczności Romskiej „Familia” w Tarnowie,
• Stowarzyszenie Romów w Stalowej Woli,
• Stowarzyszenie Kultury Romskiej „Hitano” w Olsztynie,
• Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej z siedzibą w Gorzowie 

Wielkopolskim.
• Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej „ROM” w Lublinie,

• Mniejszość romska w polskich mediach

•



Telewizja Polska S.A. Program 2 od 1997 r. do chwili obecnej transmituje Międzynarodowe
Festiwale Piosenki i Kultury Romów, których twórcą i pomysłodawcą jest Don Wasyl 
Szmidt, Prezes Europejskiego Towarzystwa Edukacji i Kultury Romów z siedzibą w 
Ciechocinku.  TVP Białystok nadaje raz w miesiącu program, o tematyce związanej z 
mniejszością romską (cygańską) pt.   My Romowie (dawniej w programie wszystkich 
mniejszości narodowych i etnicznych na Podlasiu pt. Sami o sobie).   

Wrocław każe Cyganom opuścić koczowisko
Młodzież Wszechpolska, Ruch Narodowy             marzec  2013. 

Przedstawiciele miasta Wrocław, nakazali Cyganom opuszczenie nielegalnie zajmowanego 
przez nich terenu. Na opuszczenie koczowiska mają jeszcze dwanaście dni.
Cyganie żyją od kilku lat przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Wśród grupy 
pięćdziesięciu osób znajdują się dzieci, zajmujące się przede wszystkim żebractwem. 
Władze miasta zdecydowały się nakazać Cyganom opuścić miejsce, po skargach 
okolicznych mieszkańców. Wrocławianie twierdzą, że Cyganie brudzą i są agresywni, 
rzucając m.in. w kamieniami w okolicznych mieszkańców. Nie chcą oni jednak opuścić 
terenu twierdząc, że w Rumunii nie mają mieszkań (we Wrocławiu nie przeszkadza im 
jednak mieszkanie w barakach i chatach). Awaryjnym wariantem jest więc nakaz eksmisji, 
co umożliwi wyrzucenie Cyganów siłą.   70  %  poznańskich Romów  nie  chodzi  do  
szkoły .

  Tak mieszkają  polscy Romowie 



Sobota, 20 kwietnia 2013 

W Polsce mieszka ponad 17 tysięcy Romów - wynika z ostatniego Narodowego Spisu 
Powszechnego. Najliczniej osiedlili się w okolicach Łodzi - w Zgierzu, Pabianicach, Ksawerowie 
czy Konstantynowie Łódzkim. Odwiedziliśmy te miasteczka, żeby dowiedzieć się, jak toczy się 
wspólne polsko-romskie życie. Wszystko zależy od tego, jak się do nich podchodzi - mówi 
reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce mężczyzna, który za sąsiadów miał Romów. Żyli 
sobie swoim życiem i mieli swoje tradycje. Gdy mój ojciec sprzedał im działkę, dobrze 
z nimi żył - dodaje. Mieszkanka Pabianic podkreśla, że zachwyca ją kultura romska. Mają 
fajną muzykę, oni się lubią bawić. Nigdy nie słyszałam, żeby na osiedlu bawili się za głośno
czy komuś przeszkadzali - mówi.

Romowie także nie mają zastrzeżeń do polskich sąsiadów. Młody chłopak opowiada, że był 
za granicą i już teraz wie, że chce zostać w Polsce. Tutaj jest łatwiej. Przez 23 lata 
mieszkam w Polsce. Żyję i pracuję tutaj, więc nie chcę wyjeżdżać za granicę. Głównym 
powodem jest rodzina, którą już mam - tłumaczy. 
Pozytywnie życie w Polsce ocenia także dojrzała kobieta. Tu, gdzie my mieszkamy, nikt już 
nie zwraca uwagi, że Romki chodzą w długich spódnicach. Zupełnie. Nie mam złych 
doświadczeń w Polsce. A najmłodsze pokolenie polskich Romów może korzystać 
z internetu i nawet z powodzeniem tworzą internetowe radio o słynnych Romach, ich 
kuchni, tradycjach i wspomnieniach - cieszy się.                                                         
www.rmf24.pl

                                     Dom polskich Romów w okolicach Łodzi   

Rom znaczy człowiek — tak Cyganie nazywają siebie w swoim języku.
Romowie w Europie:  Polska 40-50 tysięcy, Czechy 250 tys., Słowacja 480 tys., Węgry 500 
tys., Bułgaria 700 tys., Rumunia 1-2 mln.
W Średniowieczu sądzono, że pochodzą z Egiptu, a oni nie zaprzeczali. Ważniejsza była dla
nich „prawda” pomagająca przetrwać, niż prawda historyczna, na przykład.
W Polsce pierwsze wzmianki o Cyganach pochodzą z 1419 roku. Nazwa wywodzi się z 
greki bizantyjskiej — Atsinganos znaczy ten, który nie dotyka lub jest nietykalny. Tak 
nazywano pewną grupę etniczną zajmującą się czarami. Jest to wyraźne nawiązanie do 
niedotykalnych, czyli starożytnych ludów znad Indusu, którzy po inwazji Arjów zostali 
poniżeni do roli sług.



Wspólnym początkiem drogi dla wszystkich europejskich Romów nie był Egipt, lecz Indie. 
Na II Światowym Kongresie Cyganów w 1978 roku uznali oni Indie za swoją ojczyznę, a w 
1981 oficjalny wysłannik premiera Indii, naówczas Indiry Gandhi, zadeklarował honorowy 
mecenat i opiekę nad europejskimi Cyganami.Wiadomo, że przywędrowali z północno-
zachodnich Indii, z historycznego regionu Sindh (dzisiejszy Pakistan), leżącego między 
Persją a Indiami. Już w 1927 językoznawcy udowodnili, że fonetyka języka cygańskiego 
wykazuje bliski związek z centralną grupą języków hindi oraz z językiem perskim. Język 
ten uformował się około V wieku. Czy sami zadecydowali o swojej wędrówce czy zostali 
wypędzeni i za co — nie wiadomo.

Jedna z hipotez mówi, że nie stosowali się do prawa, dharmy, to znaczy nie dopełniali 
obowiązków klanowych, związanych ze składaniem ofiar lub rytuałem oczyszczenia przez 
ogień. Jest to prawdopodobne, bowiem właśnie między V a VIII wiekiem trwał proces 
wielkiego powrotu do wypełniania dharmy różnorodnych plemion radżpuckich. Romowie 
być może odmawiali złożenia przed braminami ofiary przebłagalnej (co było kosztowne) i 
zostali wykluczeni z wielkiej aryjskiej wspólnoty plemion… Ponieważ jednak opuścili Indie
dopiero w XI-XII wieku, to jest bardziej prawdopodobne, że uchodzili przed Afganami. 
Podobnie przed muzułmanami afgańskimi uciekali hinduscy Gurkhowie, osiedlając się w 
cichym i dalekim od inwazji Nepalu. Cyganie podzieleni są na wiele grup różniących się 
językowo, kulturowo i wyznaniowo.

 Lecz wszyscy wykazują typowo indyjskie zauroczenie ogniem i nieposkromioną swobodę, 
przejawiającą się we wszystkich dziedzinach życia. Nie stronią od magii i wróżbiarstwa. 
Tańczą w mandalicznym kręgu wokół ognia i śpiewają tęskne pieśni o miłosnym uniesieniu i
żalu niespełnienia, kochają na zabój — tak jak gorący mieszkańcy znad pustyni Thar. 
Powszechnie znana jest ich klanowość — nie mają większej świętości niż rodzina, w 
obronie której gotowi są zabić. Przypominają Gypsy, wałęsające się po Gudżaracie i 
Radżastanie plemiona nomadów, nigdy i nigdzie nie osiadłe na stałe, przemieszczające się ze
swoim dobytkiem tu i tam, trudniące się drobnym handlem i żyjące z kolorowych, prostych,
głównie cyrkowych widowisk.

http://www.indiaguide.pl/mieszkancy/romowie.html

Etnogeneza Romów- arystokracja  i pariasi.

Radżastan, północno–zachodnie Indie. To tu zaczyna się „romska opowieść", w której nic 
nie jest jednoznaczne. Pewne jest tylko to, że tysiąc lat temu Romowie wyruszyli w drogę, 
by już nigdy nie powrócić do swojej indyjskiej kolebki. Decyzja o opuszczeniu własnego 
matecznika naznaczyła ich los - stali się wiecznymi wędrowcami, ludźmi drogi, 
podróżnikami przemierzającymi kontynenty.
Dzięki badaniom historycznym, antropologicznym i lingwistycznym dysponujemy coraz 
większą wiedzą na temat pochodzenia Romów. Jednak wyniki badań nie dały odpowiedzi 
na zasadnicze pytania. Wciąż nie wiemy, jaka jest genealogia Romów ani wśród których 
mieszkańców dzisiejszych Indii należy szukać ich pobratymców. Badania językowe 
udowodniły, że język romani jest blisko spokrewniony z sanskrytem, a także językami 
nowoindyjskimi. Pozostałe elementy stanowią niewiadomą. Jedni widzą w Romach 
potomków Domów – wędrownych muzyków do dzisiaj zamieszkujących subkontynent 
indyjski. 



Inni wiążą Romów z wędrownymi kowalami – Gadulija Lohar oraz handlarzami bydła – 
Bandżara. Wielu zwolenników ma pogląd jakoby Romowie wywodzili się spośród 
wojowników Dźatów i Radźputów należących do kasty Kszatriów. Najprawdopodobniej 
jednak już w chwili wyruszenia na wielką wędrówkę Romowie stanowili niejednolitą grupę 
o zróżnicowanej strukturze społecznej i kastowej. 

Pierwszym etapem romskiej migracji była Persja, co poświadczają liczne zapożyczenia z 
języka perskiego. Z tamtego czasu pochodzą pierwsze wzmianki literackie na temat Romów
m.in. w największej perskiej epopei narodowej „Szahname" (Księga Królewska).
Wędrujący Romowie dla tubylców zawsze byli „obcymi". Aby móc przetrwać, musieli 
przejąć obce elementy językowe i kulturowe. Persja, a następnie Armenia i obszar cesarstwa
bizantyjskiego okazały się „przystankami" na trasie podróży do Europy, to wówczas 
ukształtował się model kulturowy, który z jednej strony wchłaniał obce elementy, a z drugiej
stworzył strukturę społeczną, która zapobiegała całkowitej asymilacji i utracie własnej 
odmienności.
W XII wieku pierwsze tabory zaczęły przemierzać europejskie trakty i gościńce. Do końca 
XVI stulecia nie było już w Europie miejsca, do którego by nie dotarli. W XVII stuleciu 
Romowie byli wysyłani do przymusowej pracy w kopalniach i na plantacjach w koloniach 
hiszpańskich i portugalskich w Ameryce Północnej i Środkowej, a także do Mozambiku i 
Angoli. W XIX wieku w poszukiwaniu pracy i lepszej przyszłości migracja romska dotarła 
do Ameryki Północnej.  Obecnie Romowie zamieszkują wszystkie kontynenty świata.

PARIASI
Romowie ze względu na kolor skóry oraz słowa z sanskrytu występujące w ich języku od 
dawna byli wiązani z Indiami lub ich okolicami. Teraz badania genetyczne przyniosły 
definitywne rozwiązanie - wiemy na pewno skąd oni się wzięli.

Badanie przeprowadzone przez indyjskich i estońskich naukowców było w stanie przynieść 
odpowiedzi dotyczące tego skąd Romowie wzięli się w Europie i udało się odnaleźć 
konkretny geograficzny rejon ich pochodzenia, a nawet kastę do której należeli.

Byli to Dalitowie - częściej zwani pariasami. Ich nazwa w tłumaczeniu oznacza dosłownie 
"uciśnieni" i dobrze oddaje ona społeczną pozycję tej klasy - są to po prostu ludzie z 
najniższych kast - dżati - oraz ci znajdujący się poza jakimikolwiek kastami.



Badanie polegało na porównaniu chromosomów Y w populacji europejskich Romów oraz 
mieszkańców Indii z różnych części kraju, a skupiono się na haplogrupie H1a1a-M82 - 
która przekazywana jest z ojca na syna i jest charakterystyczna dla Południowej Azji. Jest 
ona najbardziej rozpowszechniona wśród mieszkańców północno-zachodniego rejonu Indii 
- a w najwyższym stopniu występuje w rejonach zamieszkanych przez kastę Dalitów.

Naukowcy uważają, że przodkowie dzisiejszych Romów mogli rozpocząć swą wędrówkę 
ku zachodowi pomiędzy rokiem 1001, a 1026. Chcieli oni uzyskać wyższy status społeczny 
walcząc w wojnie dziejącej się na terenie dzisiejszego, znajdującego się blisko granicy z 
Pakistanem regionu Pendżab, a następnie - wobec porażki Indii - musieli salwować się 
ucieczką. Jeszcze nieco ponad 100 lat temu Romowie w swoim ubiorze posiadali elementy 
charakterystyczne dla klasycznych strojów z Indii.          

     /www.geekweek.pl/

ROMAN CHOJNACKI   PREZES ZWIĄZKU  ROMÓW  POLSKICH

Należę do Polskiej Romy.   
Ale mam inną karnację  nie  hinduską. 



 
Z Romanem Chojnackim, prezesem Związku Romów Polskich, o tym, skąd pochodzą 
Romowie, o ich zachowaniu, kulturze, tożsamości, a także o tym, że dziś prawdziwych 
Cyganów już nie ma, rozmawia Weronika Skupin. 

Czym różni się Rom polski od Roma rumuńskiego? Czy w ogóle jest jakaś różnica? A 
może tkwi w czym innym, czego na pierwszy rzut oka nie dostrzegamy? 

My, polscy Romowie i Romowie rumuńscy, to ten sam naród. Ale dzielimy się na różne 
szczepy. W Polsce jest ich kilka grup, mówimy nawet różnymi językami. 
Jakie to grupy? 
Są Sinti, których bardzo dużo jest w Niemczech, Kalderasze, Lowarzy, Wurdonara Roma, 
Polska Roma czy też Bergitka Roma - Romowie górscy, którzy zamieszkują Małopolskę. To
różne kasty, jest ich wiele. 

A Pan jakim jest Romem? 
Jestem polskim Romem z dziada pradziada.

Kasty, czyli pozostałość po tym, że wywodzicie się z Indii? 
Żeby zrozumieć, kim są Romowie, należy cofnąć się do dalekiej przeszłości. Studiując 
historię, można natrafić na fakty, o których niewielu wie. Wywodzimy się z Indii, które są 
krajem ze społeczeństwem kastowym. W 1192 roku muzułmanie napadli na Indie i wygnali 
Romów. Wtedy zaczęliśmy się tułać po świecie. Stąd nasza kultura wędrowna. 

I jak to się stało, że losy różnych grup Romów potoczyły się zupełnie inaczej? W całym 
Wrocławiu mieszkają polscy Romowie, którzy są tu zameldowani, często żyją 
dostatnie, pracują. Są też Romowie rumuńscy z koczowiska. Oni z kolei nie płacą 
podatków... 



Tradycyjna kultura romska została przez niektóre grupy zatracona. Niektórzy Romowie po 
tułaczce po świecie, gdy zostali wygnani z Indii, trafili na tereny Rumunii. Tam przez 400 
lat pozostawali w niewoli. Zatracili swoją kulturę, osiedli i stali się poddanymi. To od nich 
właśnie wywodzą się tacy Romowie, jak Sinti i Bergitka Roma, czyli tacy jak z koczowiska.

Czy Rom obrazi się, kiedy nazwie się go Cyganem? Określenie "Cygan" traktowane 
jest przez niektórych jako pejoratywne, obrażające Romów. 

Niektórzy Romowie mogą się obrazić, ale nie powinni. Starsi raczej tego nie zrobią - 
wiedzą doskonale, że to przecież nic złego. Tak samo w określeniu "muzyka cygańska" nie 
można się doszukiwać żadnego negatywnego znaczenia. 

Skąd w ogóle wywodzi się słowo "Cygan"? 
To z greki "Nietykalny". Wzięło się to stąd, że Romowie nie podają sobie rąk. Jest zasada: 
"Ja nie dotykam ciebie, ty nie dotykasz mnie". Jeśli sobie dobrze przypomnimy, w Indiach 
też jest zasada, że wita się na odległość. A wracając do tego obrażania, Romowie, a 
konkretnie panie, mogą "obrazić" się zupełnie za co innego. 

Jestem ciekawa, co to takiego? 
Przywykliśmy, że na kobiety romskiej narodowości mówi się "Romki". A to przecież 
błędne określenie. Kobieta to Romni. Nie "Romka", a tym bardziej nie "Rumunka". 

Romowie to naród bez kraju - w niemal każdym państwie są ich przedstawiciele. 
Rzeczywiście, grupa narodowości romskiej tworzy diasporę. Jesteśmy rozproszeni po 
świecie. Ale mamy własny hymn, a także flagę. Na dwukolorowej fladze, zielonej na dole i 
niebieskiej u góry, jest pomarańczowe koło. Można się tu doszukiwać symbolu koła wozu 
cygańskiego, którymi podróżowaliśmy po świecie. Kojarzy się z nieustającą wędrówką. 

Naród bez kraju, jednak w Polakach zakorzeniło się skojarzenie, że skoro Rom, to 
musi pochodzić z Rumunii albo wręcz jest obywatelem tego kraju. 

Rom to nie to samo co Rumun, o czym należy pamiętać. Rumunia to państwo na 
historycznej drodze naszego narodu, w którym po prostu mieszkają dwa miliony Romów - 
tym samym tworzą silną społeczność. 

To tam odbył się w tym roku Światowy Kongres Romów. 
Tak, a ja w nim uczestniczyłem. Odbywa się on tradycyjnie - corocznie 8 kwietnia w 
Międzynarodowy Dzień Romów. Tam rozmawialiśmy o problemach, jakie nas dotykają we 
współczesnym świecie, między innymi o środkach na rzecz społeczności romskiej. 

W Rumunii mieszka najwięcej Romów, ale bardzo wielu z nich wyjeżdża do środkowej
Europy, w tym do Polski. Ci z koczowiska przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu 
mówią, że w Rumunii im źle i brakuje perspektyw, pieniędzy. 
Tak w rzeczywistości, gdyby Romowie korzystali ze środków, które są im oferowane, nigdy
nie musieliby przyjeżdżać do Polski. Wtedy żaden europejski kraj nie miałby problemu z 
Romami. Ale unijne środki są źle wydatkowane albo też nikt nie potrafi z nich skorzystać. 
Możliwości i środki w Rumunii są, ale nie ma chęci, by po nie sięgnąć. 



Jak Pan wspomniał, Cyganie kojarzą nam się z wiecznym wędrowaniem. "Jadą wozy 
kolorowe taborami" - śpiewała przecież w znanej piosence Maryla Rodowicz. Ale 
nagle kolorowe wozy się zatrzymały. Dlaczego tak się stało? 

W 1964 roku w Polsce wydano dekret i wprowadzono zakaz dla Cyganów, by prowadzili 
dotychczasowe tułacze życie. Zamknęli Romów w klatki. Chcieli nas zatrzymać, dali baraki
i kazali tam zamieszkać. Każda wędrująca grupa Romów musiała się zatrzymać tam, gdzie 
akurat koczowała i spędzić w tym miejscu resztę życia. Kolorowe wozy stanęły. I już nie 
pojadą. 

Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma? 
Zgodzę się z tym. Takich, jakich Polacy kojarzą z piosenki, już nie spotkamy. 



            NIEKTÓRZY  POLSCY ROMOWIE 



                                                            www.romowie.com

Andrasz Ewelina (działa na terenie Głogowa i okolic) - 26 letnia mieszkanka Głogowa, 
magister pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej. Od  kwietnia 2004 roku pełni funkcję 
Asystenta edukacji romskiej w swoim mieście. Pod jej opieką znajduje się corocznie około 
45 - 50 uczniów pochodzenia romskiego. Jestem również koordynatorem i wychowawcą na 
Świetlicy Socjoterapeutycznej Manhattan, do której uczęszczają dzieci romskie. 
Reprezentuje ponadto głogowskich Romów w różnych instytucjach. Pomaga im 
rozwiązywać problemy i interweniować w chwilach, które tego wymagają. Koordynuje 
także w Głogowie realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.W wolnych
chwilach lubi czytać interesującą literaturę, szczególnie psychologiczną, a także spotkania 
w gronie rodziny i znajomych

Jaśkowiak Izabela (działa na terenie Krakowa) – absolwentka Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, kierunek: kulturoznawstwo, specjalizacja – Kulturoznawstwo 
międzynarodowe.   Prezes Stowarzyszenia „Harangos”.

Kamińska Maria (działa na terenie Szczecinka, Szczecina) – mieszkanka Szczecinka, 
studentka czwartego roku Uniwersytetu Technologicznego na Wydziale Kształtowania 
Środowiska i Rolnictwa o specjalności Agrobiznes. Pracuje w firmie W.Z Eurocopert w 
Szczecinku na stanowisku konfekcjoner kopert.

Marysia jest osobą wesołą, spontaniczną i otwartą na świat i ludzi. W wolnych chwilach 
lubi słuchać muzyki, uwielbia także góry, gdzie wyjeżdża raz do roku. Niedawno odkryła 
swoją nową pasję - konie, dlatego też chciałaby w przyszłym roku szlifować swoje 
zdolności jeździeckie. Jak sama twierdzi, jazda konna pozwala jej czuć się wolną, nie lękać 
się  nowych wyzwań i spełniać swoje najskrytsze  marzenia.

Kwiatkowski Karol (działa na terenie Radomia) - kontynuuje naukę w Wyższej Szkole 
Handlowej w Radomiu na kierunku Administracja. Mieszka w Radomiu, gdzie pracuje jako 
asystent edukacji romskiej. Interesuje się sportem oraz motoryzacją. Jest szczęśliwym 
mężem i ojcem dwójki dzieci.

Kwiatkowska Karolina (działa na terenie Białegostoku i Radomia) - z wykształcenia 
kulturoznawca. Jest redaktorem naczelnym Pierwszego pisma dla Romów  „Rom - Po - 
Drom”, prowadzi także własną działalność gospodarczą. Była pracownikiem RTF przy 
Radzie Europy w Strassburgu, obecnie działa przy IRU. Realizowała program romski „My 
Romowie” w TVP Białystok.
 Prowadzi także warsztaty z tańca romskiego oraz wykłady o kulturze romskiej. Jak mówi 
Karolina, jej największym sukcesem jest rodzina: mąż i synowie.



KSENIA.działa na terenie Nowej Soli,  Międzyrzecza i  okolic) -  mieszkanka Nowej  Soli,
ukończyła  Zasadniczą  Szkołę  Zawodową.  Od  1  sierpnia  bieżącego  roku  pełni  funkcję
Asystenta  Zawodowo  -  Socjalnego  dla  Romów.  Aktualnie  obejmuje  swą  opieka  25
beneficjentów, zajmuje się głównie problematyką socjalno – administracyjną, reprezentuje
Romów z Nowej Soli oraz Międzyrzecza. Ponadto zawsze służy dobra radą. W wolnych
chwilach podróżuje, spędza czas z przyjaciółmi .
                                                            
DOTACJE  DLA  ROMÓW  
25.01.2011   rp.pl
Ponad 400 tys. zł dotacji przeznaczono w tym roku w województwie warmińsko-mazurskim
na przedsięwzięcia służące poprawie edukacji Romów, prezentowaniu ich kultury oraz 
integracji społeczności romskiej. Urząd wojewódzki postanowił dofinansować 34 wnioski w
ramach rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce. Ponad 400 tys. zł 
zostanie przeznaczone na projekty edukacyjne, kulturalne i służące integracji społeczności 
romskiej. Na Warmii i Mazurach mieszka ponad tysiąc Romów, z czego blisko 300 w 
Olsztynie. Rządowy program realizowany jest od ośmiu lat i systematycznie rosną środki na
ten cel. O dotacje wystąpiły głównie urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej, szkoły i 
stowarzyszenia. Pieniądze pozwolą na wyposażenie świetlic romskich, sfinansowanie 
kursów prawa jazdy i kształcenia zawodowego Romów, propagowanie kultury romskiej 
oraz wiedzy o tej społeczności.Rządowe dotacje przeznaczono także na wspieranie edukacji
romskich dzieci przez finansowanie wyprawek szkolnych. Ponad stu takich uczniów z Ełku,
Elbląga i Olsztyna otrzyma podręczniki, tornistry, stroje i obuwie sportowe.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekaże dotacje organizacjom 
pozarządowym i samorządom na  realizację projektów dotyczących edukacji, kultury, 
upowszechniania wiedzy o społeczności romskiej. Wśród 19 propozycji najciekawsze to: 
„Białe dni Romów”, zajęcia kulturowe „Romowie znani i nieznani”, konkurs pn. „My tu 
jesteśmy - czy nas znasz?”, a także „Praca - właściwą ścieżką reintegracji zawodowej kobiet
z rodzin romskich”.  Docenione zostały również zajęcia z języka angielskiego oraz działania
na rzecz świetlic romskich  i poprawy sytuacji mieszkaniowej Romów.

Jak wójt Łącka chciał zlikwidować romskie slumsy w Maszkowicach

Polska Gazeta Krakowska   Kraków 10-10-12 DZ. / Nr 237
Stanisław Śmierciak, Anna Górska



Romowie mogliby dostać mieszkania komunalne za rządowe pieniądze. Nie chcą ich. 
Wolą żyć po swojemu.  A  dlaczego  nie  mogą  mieszkać  w  noclegowniach  jak Polacy 
którzy  muszą  zarobić  na  mieszkania?-  pyta  Redakcja. 

W Maszkowicach (gm. Łącko), jednej z największych osad romskich w Małopolsce, znowu 
wrze. Wójt Łącka Janusz Klag postawił sprawę jasno: kupuje Romom za ministerialne 
pieniądze mieszkania komunalne, ale poza terenem gminy. Wszyscy mieszkańcy, jak jeden 
mąż, mają opuścić osadę. Po ich przeprowadzce zostanie natychmiast wyburzona. Problem 
w tym, że jej mieszkańcy nie chcą zmian. Protestują przeciwko planom wójta i nie chcą 
wyprowadzić się ze swoich baraków. Konflikt skłóconych z sąsiadami Romów narasta, a 
samorząd bezradnie rozkłada ręce.

W Maszkowicach mieszka ok. 800 Polaków i ok. 200 Romów. Stosunki między obiema 
społecznościami nigdy nie były sielankowe. Nowa odsłona konfliktu rozpoczęła się kilka 
dni temu, gdy nad osiedlem romskim zaczęły unosić się kłęby śmierdzącego dymu. Polacy 
twierdzą, że Romowie palą opony samochodowe, kable, stare lodówki i inny sprzęt AGD. 
Piszą do wójta skargi na romskich sąsiadów. Podkreślają w nich, że mają już dość życia w 
jednej wsi z Romami.

- Kiedy wreszcie władze znajdą rozwiązanie tego problemu? - właściciele domów w 
Maszkowicach w rozmowie z nami nie kryją oburzenia. Nie chcą jednak podawać swoich 
imion i nazwisk.

Osiedle romskie to 30 budynków, które trudno nazwać domami. Bardziej przypominają 
szałasy czy lepianki. W większości z nich nie ma nawet podłogi. W latach 2004-2006 za 
850 tys. zł wybudowano na osiedlu cztery nowoczesne kontenery i wyremontowano część 
budynków. Pojawiły się wówczas trzy zewnętrzne toalety dla mieszkańców. - Nie korzystają
z nich, bo pokłócili się o klucz - opowiada Stanisław Piksa, sekretarz gminy Łącko.
Zdaniem wójta Janusza Klaga, najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji jest całkowita 
likwidacja romskiej osady.
- Muszą zamieszkać w środowisku nieromskim - podkreśla Klag. - Nie mamy wolnych 
lokali, ale możemy starać się o dotacje rządowe, by kupić dla nich mieszkania poza gminą. 
Rozerwanie romskiej wspólnoty jest niezbędne, choć na terenie wiejskim integracja Romów
jest o wiele trudniejsze niż w mieście - przyznaje wójt Łącka.
Zbigniew Piekarski, pełnomocnik starosty nowosądeckiego ds. Romów jest pełen obaw. 
Spodziewa się sprzeciwów ze strony mieszkańców innych miejscowości, w których 
mogliby zamieszkać Romowie z Maszkowic. - Od razu będą kolejne protesty przeciwko 
sąsiedztwu z Romami-podkreśla Piekarski.

Największy problem polega jednak w tym, że Romowie w ogóle nie chcą wyprowadzać się 
z Maszkowic. - A jak można ich wysiedlić wbrew woli? - rozkłada ręce Krzysztof Popiela, 
pełnomocnik prezydenta Nowego Sącza ds. Romów. - Z drugiej zaś strony, jeśli nie 
opuszczą tej osady, nie mają żadnych szans na integrację, poprawę komfortu życia, 
zapewnienie edukacji dzieciom i znalezienie pracy -tłumaczy.
Krzysztof Popiela przez trzy lata przygotowywał likwidację romskiego osiedla przy ul. 
Zawiszy Czarnego w Nowym Sączu. Przyznaje, że na początku też nie wszyscy chcieli 
wyprowadzać się ze swoich baraków do nowiutkich mieszkań komunalnych. - W końcu 
udało się namówić pierwszych dziewięć rodzin. 



Zamieszkali w bloku socjalnym przy ul. Jana Pawła II wraz z nieromskimi rodzinami. 
Kolejne rodziny same zgłaszały się do mnie. Niektórzy przyprowadzali nawet swoich 
krewnych ze Śląska, by im też załatwić mieszkanie - wspomina pełnomocnik.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. W tym roku do nowosądeckich szkół uczęszcza 
ponad 180 romskich uczniów. To rekord, bo W 2003 r. nie było ani jednego. Dlatego Antoni
Łazarz, dyrektor szkoły podstawowej w Maszkowicach, również jest przekonany, że 
rozbicie osady może mieć sens. Do jego szkoły chodzi 40 romskich uczniów. Jedenastu z 
nich powtarza klasę.
- Mam dwóch asystentów, którzy mają pilnować, by uczniowie romscy chodzili do szkoły 
oraz czterech nauczycieli wspomagających, którzy pomagają im podczas lekcji w szkole. 
Niestety, nie są w stanie zapewnić stuprocentowej frekwencji - kręci głową dyr. Łazarz. - 
Rodzice każą dzieciom siedzieć w domu i pilnować rodzeństwa.
Starsi uczniowie zaś wagarują, bo nie chcą się uczyć. A kto ma ich zachęcać do nauki, jeśli 
na wywiadówkach nie mogę doczekać się rodziców? - zastanawia się.
W Małopolsce mieszka ok. 6 tys.Romów, najwięcej w powiatach: nowosądeckim, 
limanowskim i nowotarskim. W zdecydowanej większości są bezrobotni, mimo że 
corocznie rząd przeznacza ok. 

10 milionów na pomoc Romom. Do Małopolski co roku z tej puli trafia ok. 3 mln zł. W 
Nowym Sączu przez kilka lat organizowano kursy kroju, szycia i nowoczesnej kuchni dla 
kobiet oraz układania kostki brukowej dla mężczyzn. 
Wydano na to ponad 300 tys. zł.

-I żadnych efektów - przyznaje Popiela. -Zorganizowaliśmy targi pracy, podczas których ani
jeden Rom nie został zatrudniony. Pracodawcy nie ufają im, a oni z kolei nie mają ani zbyt 
wielkiej chęci, ani doświadczenia.  Zdaniem ekspertów lepszym rozwiązaniem było by 
przyznawanie pieniędzy przedsiębiorcom zatrudniającym Romów, a nie wydawanie ich na 
szkolenia i aktywizację zawodową.   Na razie trudno powiedzieć, jaki ostatecznie będzie los
romskiej osady w Maszkowicach. Pewne jest, że najwięcej do powiedzenia w tej sprawie 
będą mieli sami Romowie.

Akcja nacjonalistów „Wrocław wolny od nielegalnej, cygańskiej imigracji”
17 stycznia 2014   nacjonalista.pl

Władze Wrocławia chcą przesiedlić Cyganów z koczowiska przy ul. Kamieńskiego na 
osiedle Tarnogaj oraz w rejon ulicy Traugutta. Przeciwko takim planom protestują okoliczni
mieszkańcy. – Kilka lat temu pozbyliśmy się problemu, a miasto znowu chce nam go 
zafundować – mówi Witold Janczewski z Rady Osiedla Tarnogaj. – Znowu będziemy 
musieli pilnować swoich samochodów, żeby nie znikały z nich akumulatory i radia – 
denerwuje się. Po głośnym liście otwartym z kwietnia 2013 – „Niech władze oddają 
Cyganom swoje własne domy” – nacjonaliści z NOP zainicjowali niedawno akcję pod 
hasłem „Wrocław wolny od nielegalnej, cygańskiej imigracji”.



Narodowe Odrodzenie Polski sprzeciwia się przesiedleniu rumuńskich Cyganów na 
wrocławskie osiedle Tarnogaj oraz w rejon ulicy Traugutta. Uważamy za niezgodne z 
prawem przyznawanie lokali socjalnych nielegalnym imigrantom, za które utrzymanie 
płacić będziemy my, płacący podatki wrocławianie. Uważamy, że lokale socjalne należą się 
wyłącznie legalnym mieszkańcom Wrocławia, Polakom, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji.
W związku z powyższym:
- Żądamy wydalenia z miasta i kraju wszystkich nielegalnych imigrantów.
- Protestujemy przeciwko pomysłom przesiedlenia Cyganów do lokali socjalnych.
- Żądamy od władz miasta, na których pensje składamy się jako obywatele, obrony 
interesów mieszkańców Wrocławia, a nie interesów nielegalnych imigrantów.
Wkrótce podamy więcej informacji na temat prowadzonych przez nas działań w tej sprawie.

wroclaw@nop.org.pl      Dzielnica Dolnośląska NOP
Na podstawie: Informacje nadesłane/gazetawroclawska.pl

Lunik IX - największe cygańskie getto w Europie 
Ernest Wójcik 31, grudzień 2013

 Ani ja, ani moi rodzice nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić, ze w naszym sąsiedztwie 
powstanie takie miejsce – stwierdza Milena, studentka z Koszyc - intensywnie 
rozwijającego się miasta we wschodniej Słowacji, znanego ośrodka akademickiego, 
wybrane Europejską Stolica Kultury na rok 2013. Pewne miejsce na południu tej 
miejscowości psuje jednak jej postępowy i europejski charakter.



 Mowa o osiedlu Lunik IX. Powstało jako kolejne betonowe blokowisko, z mieszkaniami 
przeznaczonymi pierwotnie dla pracowników mundurowych. Postanowiono jednak 
wykorzystać wolny metraż by wysiedlić niechcianych lokatorów koszyckiej starówki – 
Romów, aby stymulować rozwój turystyki i wzrost cen lokacji w ścisłym centrum.
 Obecnie (wg oficjalnych danych) żyje na nim 6500 Cyganów, w jednym mieszkaniu bytuje 
średnio 12-14 osób. Na obszarze pozbawionym dostępu do bieżącej wody I ogrzewania, w 
warunkach określanych jako “niehumanitarne”. Ostatnimi czasy zostało oddzielone od 
reszty miasta dwumetrowym murem, na wyraźnie zadanie mieszkańców sąsiedniego 
osiedla. Nieoficjalnie więc dzierży niechlubny tytuł największego cygańskiego getta w 
Europie.
Postanowiłem zasięgnąć wiedzy o tym miejscu u mojej słowackiej znajomej, Mileny – 
nigdy sama nie weszłam na osiedle, obserwowałam je z ulicy. I nie mam zamiaru wchodzić 
dalej, szanuje swoje zdrowie I dobytek. Nie zazdroszczę ludziom mieszkającym w jego 
sąsiedztwie. 
 Spytałem, czy uważa życie w takich warunkach za problem specyficzny dla Cyganów czy 
wynikającym z nieprawidłowego administrowania: Jakiego administrowania? (śmiech) 
Przecież oni nie chcą żyć obok Słowaków, asymilować się. Nawet jeśli cygańska rodzina 
ma pieniądze, wysyła dzieci do prywatnych nauczycieli zamiast do szkół.
 Oni niestety, chyba tacy są. Nasze miasto wiele razy wprowadzało dla nich programy 
resocjalizacyjne, jak widzisz, z marnym skutkiem. 

 W dalszym ciągu ciekawiło mnie, jak żyją Romowie w takich warunkach – jak podają w 
gazetach i internecie – bez ogrzewania, wody, prądu – A z prądem to Cyganie maja ciekawy
patent. Nikt tam nie płaci czynszu, wiec jest on odłączony. Jednak gdy nie maja prądu, 
regulują rachunek w jednym z mieszkań, podpinają doń setki przedłużaczy, do nich 
akumulatory i ciągną ile wlezie przez cały miesiąc, zadłużając miasto na kolejne tysiące 
euro. Ogrzewają się paląc śmieci, co jakiś czas przyjeżdża do nich cysterna z woda, czasem 
włączą im wodę w blokach. Milena nie wiedziała, jaka logistykę prowadzą mieszkańcy 
Lunik IX wobec swoich potrzeb fizjologicznych. 

 Niezależnie od przekonań ludzi, Lunik IX pozostaje porażką. To miejsce jest wypadkową 
problemu etnicznego, administracyjnego i wielu innych, których my nie znamy. Części z 
nich nie zrozumiemy. Mam nadzieje, że nie będzie nam to dane.
  
 Ernest Wójcik 

Religia Romów – Romowie nie mają wspólnej religii. Przyjmują wiarę wyznawaną przez 
większość w kraju lub regionie, w którym żyją. Asymilacja religijna była dla Romów 
warunkiem przetrwania i uniknięcia prześladowań na tle wyznaniowym. Romowie w 
Europie Środkowej i Zachodniej są w większości katolikami, ewentualnie protestantami. W 
Rumunii, Bułgarii i na terenie państw byłego ZSRR dominuje prawosławie. Część Romów 
w wyniku działalności państw komunistycznych, które dążyły do ateizacji społeczeństwa, 
stała się bezwyznaniowa. Romowie z Bułgarii, Albanii, Bośni, a także z Bliskiego Wschodu
i Północnej Afryki wyznają islam. Na światopogląd Romów mają także wpływ pozostałości 
wierzeń indyjskich i pogańskich. Cechą dla nich charakterystyczną jest synkretyzm, tj. 
łączenie tradycji katolickiej, protestanckiej lub islamistycznej z elementami pogaństwa, 
hinduizmu i własnej tradycji. Przejawia się to szczególnie w obrzędowości. 



Na przykład Romowie muzułmanie w Serbii obchodzą część świąt prawosławnych i część 
muzułmańskich. Duże znaczenie odgrywa wiara w magię i siły nadprzyrodzone. Romowie 
wierzą w moc uroków przynoszących dobry los, amuletów i talizmanów, w moc klątw i 
uzdrawiających rytuałów. Żywa jest także wiara w demony i złe duchy. Większość Romów 
w Polsce to katolicy. Zdarza się, że polscy Romowie zmieniają wiarę i angażują się w inne 
wspólnoty religijne, takie jak świadkowie Jehowy czy zielonoświątkowcy. Romowie w 
większości nie praktykują swojej wiary i modlą się we właściwy sobie sposób. Przyjmują 
sakramenty wtedy, gdy jest to niezbędne. Ich podejście do praktyki religijnej zmienia się z 
czasem. 

Religia i kultura Romów

Autor tekstu: Krzysztof Dziubała
Romowie są również znani jako: Cyganie i Romani.
Historia Romów

Romowie po raz pierwszy migrowali do wschodniej Europy, z Hindustanu ok. 1000 roku —
z powodów, które zostały zagubione w historii. Niektórzy historycy uważają, że potem 
mogły wystąpić kolejne migracje. W okresie 14-15 wieku zaczęli emigrować do Europy 
zachodniej.
Niektórzy wyemigrowali z Europy do USA i Kanady pod koniec 19 wieku i na początku 20 
wieku. Po Drugiej Wojnie Światowej i ostatnio po upadku komunizmu w Europie 
wschodniej, były dodatkowe migracje Romów na zachód.

Obecnie zdecydowana większość Romów prowadzi osiadły tryb życia. Jedynie ok. 5 
procent europejskich `Romani` pozostaje nomadami.
Są trzy grupy językowe, którymi posługują się Romowie:
— język `Domari` na Środkowym Wschodzie i we wschodniej Europie.
— język `Lomarven` w centralnej Europie.
— język `Romani` w zachodniej Europie.
W tych grupach, Romowie są zorganizowani w 4 główne i około 10 mniejszych 
plemion/narodów.
Zwykle, oficjalnie adaptują religię państwa w którym mieszkają.

W historii Romowie byli częstokroć prześladowani, szczególnie w Europie:

— Rozpuszczane były plotki i pogłoski w czasach średniowiecznych, że Romowie 
pochodzili od orgii seksualnej pomiędzy Cyganką i Diabłem. Chrześcijanie wierzyli, że 
istnieje tajna konspiracja kowali, czarowników i kobiet, której celem jest atak na Kościół. 
Ponieważ wielu Romów było kowalami, więc za wspólników w tej konspiracji uznano też 
`Romani`. Wierzono ponadto, że to Romowie przygotowali gwoździe, którymi przybito 
Chrystusa do krzyża. Z kolei Romowie próbowaliodpowiedzieć na to pogłoską, że 
Romowie próbowali ukraść te gwoździe i nie dopuścić do ukrzyżowania, jednak zdołali 
zabrać tylko jeden …
— Ludobójstwo, którego dopuścili się chrześcijanie na czarownicach, w czasach 
średniowiecza i renesansu — było również skierowane przeciw Romom. Sądy skazywały 
i więziły Romów w więzieniach dla czarowników, często nawet nie zapisując ich imion.



— Parlament Augsburga wydał postanowienie, że chrześcijanin mógł legalnie zabić 
Cygana. Jednocześnie sądy nie rozpatrywały skarg Romów, których pobili lub zranili 
chrześcijanie.
— W 1721 roku cesarz Karol VI dla terenów obecnie stanowiących Niemcy wydał 
polecenie ludobójstwa Romów. Organizowano zbiorowe polowania na Cyganów.

— w 1792 roku 45 Romów poddano torturom, po czym zostali zabici, za morderstwo na 
pewnych Węgrach, którzy faktycznie … żyli i obserwowali te egzekucje.
— Historycy uważają, że prawie połowa Romów była niewolnikami w Europie — od 14 
wieku aż do połowy 19 wieku, kiedy zniesiono niewolnictwo.

— W latach 20-tych XX wieku, w czasie Republiki Weimarskiej Romów ponownie 
prześladowano. Zabroniono im korzystać z parków i publicznych łaźni. Wszyscy Romowie 
musieli być zarejestrowani na policji. Wielu wysłano do katorżniczych obozów pracy „z 
powodu bezpieczeństwa narodowego". Kiedy naziści przejęli władzę — prześladowani byli 
jeszcze silniej — podpadali bowiem pod ustawę „Norymberskie Prawo dla Ochrony 
Niemieckiej Krwi i Honoru".

 W 1937 roku Heinrich Himmler wydał dekret „Walka Przeciw Pladze Cygańskiej", który 
wzmocnił prześladowania Romów przez policję niemiecką.

— W okresie `Holocaustu` Romów uznano za „podludzi". W lipcu 1941 roku 
`einsatzkommandos` rozkazano zabijać „każdego Żyda, Cygana i osoby chore psychicznie". 
Kilka miesięcy później Himmler rozkazał deportację wszystkich Cyganów do obozu 
zagłady Auschwitz-Birkenau, w celu eksterminacji. Historycy szacują, że ok. pół miliona 
Romów zostało wymordowanych przez nazistów w czasie Drugiej Wojny Światowej.

Ciągle żyje około 5,000 Romów, którzy uszli z obozów zagłady hitlerowców. Do dziś nikt 
z nich nie otrzymał ani centa — z setek milionów dolarów odszkodowania, które otrzymały 
inne nacje poszkodowane przez nazistów.

Nienawiść i ataki fizyczne na Romów — rozniecone przez byłe reżimy komunistyczne 
wschodniej Europy — zintensyfikowały się w ostatnich latach. Romowie są 
dyskryminowani w sprawach edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej i usług socjalnych. 
Są głównym celem ataków neo-nazistów i skinhead`ów. Często rządy państw nie robiły nic, 
żeby zapewnić tej mniejszości podstawowe prawa człowieka.

Sytuacja Romów w Bułgarii w ostatnich latach, jest zapewne typowa dla innych krajów 
Europy wschodniej. Podczas rządów komunistów, kultura Romów była niszczona przez 
państwo. Ich gazety i kluby były zamykane; ich język był poza prawem. Sytuacja Romów 
pogorszyła się jednak od czasu upadku komunizmu. Procent bezrobocia wśród nich 
przekracza wielokrotnie średnią krajową stopę. Badania opinii publicznej wśród dorosłych 
Bułgarów pokazują, że dyskryminacja i przesądy są powszechne:

91% uważa, że Romowie są „predestynowani" do popełniania aktów kryminalnych. 83% 
uważa, że Romowie są „leniwi i nieodpowiedzialni". 59% uważa, że nie mogłoby mieszkać 
w tym samym lokalu co Romowie. 94% powiedziało, że nie ożeniłoby się/wyszło za mąż za
przedstawiciela tej nacji. 69% nie chciałoby mieć Roma za przyjaciela. Te statystyki 
pojawiają się w wielu badaniach a ich wyniki są podobne.Sytuacja Romów w Serbii jest 
szczególnie krytyczna. 



W latach 90-tych, religijno-polityczne grupy serbskiego prawosławia, rzymskiego 
katolicyzmu i islamu, rozniecały i podsycały nienawiść rasową i religijną, w ten sposób 
podkreślając swoją „wyjątkową" pozycję. Od połowy 1997 roku neo-naziści i skinhead`zi, 
zorganizowani w uliczne gangi są aktywni w miastach. Losowe pobicia i morderstwa na 
Romach — kobietach, dzieciach i mężczyznach stały się częste. Dragan Stankovic, 
przewodniczący społeczności Romów w Belgradzie, powiedział:

„Dyskryminacja rozpoczyna się już w momencie, kiedy nasze dzieci idą do szkoły. 
Cygańskie dzieci odsyła się do specjalnych-klas, lub zmusza do siedzenia w tylnych 
ławkach. Wielu po prostu wyrzuca się ze szkoły. Bardzo często są ostracyzowane i obrażane
przez inne dzieci i nauczycieli. Nasza młodzież nie może znaleźć pracy, a nasze skargi na 
policji są ignorowane. Zawsze żyliśmy jak "obywatele drugiej kategorii", lecz nie mamy 
zamiaru umierać jako „obywatele drugiej kategorii". "

Komisja do spraw Bezpieczeństwa i Kooperacji w Europie opisuje Romów jako 
„najbiedniejszą, najmniej zdrową, najgorzej wyedukowaną i najbardziej dyskryminowaną 
mniejszość w Europie". W maju 1997 roku prezydent USA Bill Clinton zdecydował nie 
zatrudniać ponownie przedstawiciela Romów do amerykańskiej `Rady Pamięci 
Holocaustu`. 

W efekcie setki tysięcy ofiar nazistów zostały zamordowane po raz drugi — tym razem 
zamordowane przez współczesność, która zapomniała o ofiarach wśród Romów.

Uważa się, że obecnie jest na świecie około 10-13 mln Romów, rozrzuconych po całej kuli 
ziemskiej. Jest niemożliwe ustalenie dokładnej ich liczby na świecie, ponieważ wiele 
rządów nie uznaje za stosowne ująć ich w badaniach demograficznych. Jednocześnie wielu 
nie przyznaje się do swego etnicznego pochodzenia z powodu lęku przed dyskryminacją.

Wierzenia i     praktyki Romów  

Romowie byli jednymi z ostatnich nacji Europy czczących boginie. Ich bogini Kali, była 
postrzegana jako Trójca. Jej symbolem był trójkąt. Męski, posiadający rogi bóg był także 
ważnym elementem wiary Romów. Podobieństwa pomiędzy antycznymi wierzeniami 
Romów, a tymi związanymi z `Wicca` są oczywiste.
Obecnie nie istnieje jednolita kultura Romów. Nie ma też generalnej zgody co do tego, kto 
powinien być uznany za Cygana. Grupy `Romani` na świecie różnią się innymi tradycjami, 
zwyczajami i wiarą.

Grupy osiadłe Romów generalnie adaptują elementy lokalnej kultury — `gajikané` czyli 
nie-romskiej. Wielu Romów przyjęło dominujące religie krajów, w których żyją, a więc 
chrześcijaństwa (prawosławia, katolicyzmu, protestantyzmu) i islamu. Ich była 
przynależność religijna często cechuje się następującymi właściwościami:

— istnieje `Del` (bóg),
— istnieje `beng` (diabeł),
— istnieją `bibaxt` (zły los) i `muló` — duchy, nad-naturalne istoty,
— wierzą w moc uroków przynoszących dobry los, amuletów i talizmanów,
— wierzą w moc klątw,
— wierzą w moc uzdrawiających rytuałów,



— `Marimé` jest stanem „nieczystości", który dana osoba sprowadza łamiąc jakieś `tabu` 
„czystości". Oznacza to również wyrok skazujący za złamanie `tabu` „czystości", bądź inne 
zachowania szkodzące społeczności Romów". Niektórzy Romowie uważają część kobiety 
poniżej pasa za „nieczystą" z powodu menstruacji. W wielu plemionach kobieta nosi długie 
suknie, których dolnych części nie może dotykać żaden mężczyzna poza jej mężem.

Kobieta w ciąży jest uznawana za „nieczystą". Nie może rodzić we własnym domu, 
ponieważ wtedy ten dom stałby się „nieczysty". Krótko po porodzie wszystko czego dana 
matka dotyka jest niszczone. Ta „kwarantanna" jest kontynuowana przynajmniej do chwili 
chrztu dziecka.

Nowonarodzone dzieci są chrzczone, zwykle zanurzane w wodzie, kiedy mają już kilka 
tygodni życia. Często noworodek jest smarowany olejem — ma to sprawić, że będzie silny 
w życiu.

Członek wspólnoty romskiej ma zwykle trzy imiona. Pierwsze z nich jest znane wyłącznie 
matce; jest ono nadane podczas porodu. Chodzi o to, żeby złe duchy nie poznały 
prawdziwego imienia dziecka i nie mogły mu szkodzić. Drugie imię jest zwykle nadawane 
w czasie chrztu i jest najczęściej używane wewnątrz plemienia. A trzecie — może być 
nadane dziecku, kiedy odbywa ponowny chrzest w kościele chrześcijańskim. Nie ma ono 
większego znaczenia, chyba że w kontaktach ze społecznościami nie-romskimi.
W przeszłości ludzie romscy zwykle wstępowali w związki małżeńskie w wieku między 9-
14 lat. Ta tradycja zmieniła się w większości wielu nacji z powodu wpływów otaczającej 
kultury. Seks przed-małżeński jest surowo zabroniony. Małżeństwa z osobami nie-romskimi
są stanowczo odradzane.

 Ceremonia małżeńska jest zwykle bardzo prosta. W niektórych plemionach młoda para 
łączy ręce w uścisku, przed starszym czy wodzem danego plemienia i obiecują sobie 
wierność. W antycznych czasach — zawierając związek małżeński — skakali nad miotłą, 
aby w ten sposób uprawomocnić swój związek w obecności swoich rodzin.Kiedy człowiek 
umiera, krewni i przyjaciele zmarłego zbierali się i prosili o wybaczenie za wszelkie złe 
uczynki, które uczynili tym osobom. Bez takiej ceremonii zły duch tej osoby mógłby wrócić
i czynić kłopoty. W antycznych czasach wdowa mogła popełnić samobójstwo, żeby 
towarzyszyć mężowi w życiu po śmierci. Czasami nozdrza zmarłego są zatykane woskiem, 
żeby nie mogły w nie wejść złe duchy i przejąć kontroli nad jego ciałem.

Ubrania, narzędzia, sztućce, biżuteria i pieniądze mogą być włożone do trumny, żeby 
pomóc zmarłemu w „życiu pośmiertnym". Reszta własności zmarłego jest niszczona lub 
sprzedawana osobie nie-romskiej.
Wierzą, że zmarła osoba może zostać inkarnowana jako inny człowiek czy też zwierzę. 
Alternatywnie może powrócić jako `muló` („żywy zmarły") aby szukać zemsty na każdym 
kto go skrzywdził w przeszłym życiu.

http://www.racjonalista.pl/

           Romowie  czyli Cyganie mieli wypaczoną  historię  oraz  kulturę. 

Pochodzenie  Cyganów  czyli Romów  jest  inne, pochodzą z Indii co jest prawdą ale 
skąd się wzięli sami  Hindusi i jakie  jest ich prawdzie   pochodzenie  ? 

                       Mowa  jest o tym w  Tomie   VIII serii Wielka Slavia. 

                              Trzeba  się  czegoś dowiedzieć i nauczyć.
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