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„Kiedy milknę – milczy świat” 
to fragment piosenki po-

wszechnie znanej pod tytułami „My 
Cyganie” czy „Ore, ore”. Piosenka łatwo 
wpada w ucho, od lat jest przebojem 
przy niezliczonych ogniskach, a opo-
wiada o…Cyganach, czy może raczej 
Romach. W  Polsce żyje blisko 16 tys. 
osób, które deklarują romską przyna-
leżność etniczną. Może się wydawać, że 
to niewiele – zbyt mało, aby każdy miał 
szansę osobiście bliżej poznać chociaż 
jednego przedstawiciela tej grupy. Po-
mimo tego prawie każdy łatwo opisze 
„przeciętnego” Roma. Często będzie to 
opis pełen negatywnych stereotypów, 
czasami bliżej mu będzie do barwnych, 
magicznych postaci z piosenki „My Cy-
ganie”. Dzięki projektowi „Kiedy milknę 
– milczy świat” chcieliśmy sprawdzić, 

jak to naprawdę jest z Romami w Pol-
sce. Czy naprawdę aż tak łatwo jest ich 
wszystkich wrzucić do jednej szuflady, 
wraz z kulami na których się wspierają 
i szklanymi kulami, w których widzą 
przyszłość?

Uczestnicy ogólnopolskiego konkur-
su skierowanego do gimnazjalistów 
i licealistów „Rom, czyli kto? Pomyśl 
jeszcze raz” pomogli nam odpowiedzieć 
na to pytanie. Nadeszło do nas wiele 
prac artystycznych i literackich, które 
w kreatywny sposób przedstawiały Ro-
mów – naszych sąsiadów, kolegów, lu-
dzi mijanych na ulicy. I okazało się, że 
społeczność romska ma wiele twarzy: 
lekarki, która lubi malować; człowieka, 
który przyjmie cię pod swój dach; mło-
dego biznesmena, czy po prostu kogoś 
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takiego, jak ty czy ja. Pragniemy po-
dzielić się naszymi odkryciami z szerszą 
publicznością i to zainspirowało nas do 
stworzenia tej publikacji.

Konkurs artystyczny stanowił pod-
sumowującą część projektu. W jego 
pierwszej fazie chcieliśmy  podzielić się 
wiedzą o tym, jak społeczność romska 
próbuje odnaleźć swoje miejsce w in-
nych częściach Europy. Do tego celu 
wybraliśmy film „Nigdy nie wrócić 
do domu” w reżyserii Samiego Mu-
stafy. Dokument opowiada historię 
uchodźców wewnętrznych romskiego 
pochodzenia na Bałkanach, a do jego 
wyboru zainspirowała nas dwunasta 
rocznica zakończenia wojny w Koso-
wie (11.06.2011) oraz Światowy Dzień 
Uchodźcy obchodzony 20 czerwca. Po-
kazom w czterech miastach (Lublinie, 
Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu) to-
warzyszyły spotkania z publicznością. 
Widzowie mieli szansę zadawać pytania 
pozwalające lepiej zrozumieć sytuację 
ludzi na terenach pokonfliktowych, ta-
kich jak Kosowo. Spotkanie w Nowym 
Wspaniałym Świecie w  Warszawie zo-
stało  wzbogacone obecnością pracow-
nika Punktu Kontaktowego w  spra-
wach dotyczących społeczności Romów 
i  Sinti Organizacji Bezpieczeństwa i 

Współpracy w Europie. Dan Pavel Do-
ghi odpowiadał na pytania publiczności 
z punktu widzenia eksperta  działające-
go na rzecz integracji mniejszości rom-
skiej w Europie. 

Po pokazach prezentowana była 
wystawa fotografii z terenu Kosowa 
wykonanych przez profesjonalistów 
i młodzież z kosowskiej wsi Plemetina. 
Nie było osób, które po projekcji filmu 
i  obejrzeniu zdjęć pozostałyby oboję-
tne. Ludzie czasem reagowali troską, 
kiedy indziej oburzeniem – każdy jed-
nak chciał dowiedzieć się więcej, żeby 
zrozumieć, jak w Europie w XXI wieku 
mogło dojść do takiej sytuacji. Cieszyły 
nas te reakcje i mamy nadzieję, że po-
może to w porzuceniu pocztówkowego 
obrazka cygańskiego taboru i koloro-
wych spódnic wirujących wokół ogni-
ska. Pragniemy, aby ta refleksja stała 
się udziałem odbiorców tej publikacji, 
dlatego uwzględniliśmy w  niej teksty 
tłumaczące historyczny i etnograficzny 
kontekst wydarzeń oraz fotografie, które 
składały się na zorganizowaną przez nas 
wystawę. Czas dostrzec prawdziwe wy-
zwania, jakie niesie ze sobą integracja 
mniejszości romskiej oraz naszą w niej 
rolę. Dołącz swój głos do tych, którzy 
domagają się równego traktowania Ro-
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mów, bo tak długo jak ty milczysz – mil-
czy cały świat.

Projekt został zrealizowany w ramach 
programu  „Koniec gadania – do dzia-
łania” organizowanego  przez Fundację 
Humanity in Action Polska i Ambasadę 
Stanów Zjednoczonych w Polsce. Oferta 
jest skierowana do absolwentów letniej 
Akademii Praw Człowieka i Aktywno-
ści Obywatelskiej Humanity in Action.
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Swój pierwszy film Sami Mustafa zre-
alizował jako stażysta w 2003 roku 

w  Plemetinie, gdzie wraz z przyjaciółmi 
stawiał pierwsze kroki jako filmowiec dzię-
ki organizacji pozarządowej Balkan Sun-
flowers. Od tamtej pory Sami zrealizował 
ponad dwadzieścia 
filmów dokumen-
talnych, doku-fikcji 
a także wideokli-
pów na temat rom-
skiej kultury, sztuki, 
praw człowieka, 
a także życia w Ko-
sowie, Serbii, Bośni 

i Hercegowinie, Polsce, Francji czy Słowenii. 
Jeden z jego filmów, „Droga do domu”, był 
wyświetlany na festiwalu filmowym w Can-
nes w 2007 roku. Do tej pory to jedyny ko-
sowski film kiedykolwiek tam zaprezento-
wany.

FILM
O FILMIE
„NIGDY NIE WRÓCIĆ DO DOMU” („NACHI PALEM KHERE”) – KOSOWO, 2010
REŻ. SAMI MUSTAFA.

Autor: Adrian Kurta

Autor: Adrian Kurta

Autor: Adrian Kurta
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W 2007 roku Sami założył Ro-
mawood – studio filmowe sku-
piające się na tematyce romskiej. 
Film „Nigdy nie wrócić do domu/
Nachi palem khere” był reali-
zowany przez siedem lat. Sami 
uchwycił w nim historie i zmiany 
w życiu rodzin, które zostały we-
wnętrznie przesiedlone do jego 
rodzinnej wioski – Plemetiny.

W roku 2000, ponad rok po 
utracie swoich domów 

w wyniku wojny w Kosowie, 161 
romskich rodzin z terenu całego 
kraju zostało przesiedlonych do 
„tymczasowych schronisk komu-
nalnych” w Obozie dla Uchodź-
ców Wewnętrznych „Plemetina”. 
Obóz znajdował się zaledwie 14 
kilometrów od Prisztiny – stolicy 

Autor: Nenad Andri

Autor: Emran Kurta

Autor: Emran Kurta

Autor: Emran Rami

FILM
O FILMIE

„NIGDY NIE WRÓCIĆ DO DOMU” („NACHI PALEM KHERE”) – KOSOWO, 2010
REŻ. SAMI MUSTAFA.
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Kosowa. Mieszkańcy obozu zorganizowa-
li się na wzór małej gminy: założyli szkołę, 
drużynę piłkarską oraz zespół pieśni i tańca. 

Dzięki wzajemnej pomocy starali się prze-
trwać ten trudny czas. W roku 2004 premier 
Kosowa, Bajram Raxhepi  oraz Specjalny 

Przedstawiciel Sekretarza 
Generalnego ONZ w Ko-
sowie – Søren Jessen-Pe-
tersen, odwiedzili obóz 
w Plemetinie. To, co zoba-
czyli, uznali za plamę na 
honorze Kosowa i obie-
cali zamknąć obóz. Dwa 

FILM
O FILMIE
„NIGDY NIE WRÓCIĆ DO DOMU” („NACHI PALEM KHERE”) – KOSOWO, 2010,
REŻ. SAMI MUSTAFA.

Pokaz filmu - „Nowy 
Wspaniały Świat”, Warszawa
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lata później część rodzin wróciła do swoich 
domów. Większość nadal jednak mieszkała 
w barakach. W 2006 roku te rodziny zostały 
przeniesione do dwóch budynków socjal-
nych, zbudowanych na terenie dawnego 
obozu. Już na trzy dni po wprowadzeniu się 
do nowych mieszkań, ludzie pogrążają się 
w żałobie… Ich losy śledził młody lokalny 

dokumentalista, a  rezultatem jego pracy 
jest film „Nigdy nie wrócić do domu”, któ-
ry  portretuje życie mieszkańców obozu od 
zimy 2003 roku aż do lata roku 2010.

Pokaz filmu - „Spółdzielnia”, Lublin

FILM
O FILMIE

„NIGDY NIE WRÓCIĆ DO DOMU” („NACHI PALEM KHERE”) – KOSOWO, 2010
REŻ. SAMI MUSTAFA.

Pokaz filmu - „Głośna”, Poznań
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KOSOWO:
KONTEKST HISTORYCZNY

Od początku istnienia Jugosławii 
(1918), Kosowo było częścią tego 

państwa. Już od XIX wieku Albańczycy sta-
nowili większość etniczną na terenie Koso-
wa, jednak z pozostałymi częściami kraju 
(jak Serbia, Chorwacja, Bośnia i Hercego-
wina, Macedonia, Czarnogóra, Słowenia) 
obszar ten jest związany przez tradycję i hi-
storię. W 1389 roku, na terenie dzisiejsze-
go Kosowa (dokładnie na Kosowym Polu) 
miała miejsce bitwa, która stanowi kamień 
węgielny tożsamości narodowej Serbów.

Po drugiej wojnie światowej, pod rzą-
dami marszałka Josipa Broz Tito, Kosowo 
otrzymało status autonomii, który trwał aż 
do objęcia rządów przez Slobodana Milo-
ševića w 1990 roku. Rządy Miloševića były 
jednym z powodów, które doprowadziły do 

„Wall and Peace” – autor: George Symonds

„The Cloud Maker” – autor: Jeffrey C. Treisbach

8

KIEDY MILKNĘ - MILCZY ŚWIAT



KOSOWO:
KONTEKST HISTORYCZNY

rozpadu Jugosławii – na drodze krwawych 
konfliktów kolejne obszary odłączały się od 
państwa-federacji. Kulminacją była wojna 
bałkańska trwająca od 1992 do 1995 roku.

Układ z Dayton, który doprowadził do 
zakończenia wojny, stanowił, iż Kosowo 
ma pozostać częścią Nowej Jugosławii. Nie 

satysfakcjonowało to Albańczyków z Koso-
wa, którzy uformowali Armię Wyzwolenia 
Kosowa (UCK) i postanowili dążyć do nie-
podległości na drodze zamachów i ataków 
bombowych. W 1998 roku serbska armia 

rozpoczęła pacyfikację ludności albańskiej, 
dochodziło do masowych morderstw lud-
ności cywilnej, fale uchodźców szukały 
schronienia głównie w Albanii i w Macedo-

nii, ale także w krajach Europy Zachodniej.

Aby wymusić wycofanie wojsk, NATO 
zbombardowało terytorium Serbii. Dopro-
wadziło to do rozpoczęcia negocjacji poko-
jowych między Slobodanem Miloševićem 
a  Ibrahimem Rugovą, prezydentem Koso-
wa. W marcu 1999 roku, gdy zawiodły ne-
gocjacje „ostatniej szansy”, NATO wznowiło 
naloty na Serbię, aby w ten sposób zmusić 
jej władze do zaprzestania działań zbrojnych 
przeciwko Albańczykom i podpisania trak-
tatu z Kosowem. Te działania miały całkiem 

Autor: Emran Kurta

„The Cloud Maker” – autor: Jeffrey C. Treisbach

Autor: Emran Rami
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odwrotny skutek – w ich rezultacie nasiliły 
się czystki etniczne i prześladowania lud-
ności albańskiej. Ponad 800 000 uchodźców 
opuściło kraj, wśród nich także albańsko-
języczni Romowie. Ostatecznie 10.06.1999 
roku, w zamian za wstrzymanie trwających 
od trzech miesięcy nalotów bombowych 
władze Serbii zgodziły się na wycofanie 
swoich wojsk oraz na wkroczenie NATO na 
terytorium Kosowa.

Kosowscy Albańczycy wrócili do kraju. 
Wrócili do spalonych domów, w żałobie po 
utraconych rodzinach. Na teren prowincji 
zostały wpuszczone międzynarodowe siły 
pokojowe NATO (Kosowo Force - KFOR), 
które pozostają tam do dzisiaj. Tym razem 

około 250 000 ludzi, tym razem głównie po-
chodzenia serbskiego, opuściło kraj w oba-
wie przed prześladowaniami. Niemal wszy-
scy Romowie, Aszkali i Egipcjanie opuścili 
swoje domy, aby ostatecznie trafić do tym-
czasowych obozów uchodźczych na terenie 
Kosowa. Misja Tymczasowej Administra-
cji Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w Kosowie – UNMIK (United Nations Mis-
sion in Kosovo) przejęła administrację kraju 
i utrzymała ją aż do lutego 2008 roku, kiedy 
parlament Kosowa ogłosił niepodległość.

KOSOWO:
KONTEKST HISTORYCZNY

„The White Frame” - autor: Bajram “Kafu” Kinolli
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KOSOWO:
KONTEKST HISTORYCZNY
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ROMOWIE, ASZKALI 
I EGIPCJANIE

Przed wojną społeczność romska 
w  Kosowie dzieliła się na dwie za-

sadnicze grupy – część mówiącą po rom-
sku i  serbsku oraz część, której pierwszym 
językiem był albański. Jednak w 1999 roku, 
po zakończeniu wojny w Kosowie, świat 
dowiedział się o istnieniu dwóch dotąd 
nieznanych grup etnicznych. Członkowie 
społeczności określali się mianem Aszkali 
oraz Egipcjan (lub Egipcjan Bałkańskich). 
Organizacje pozarządowe, media i przed-
stawiciele misji pokojowej z początku nie 
wiedzieli, jak zareagować na ten fenomen. 
Zgodnie z zaleceniami Organizacji Bezpie-
czeństwa i Współpracy w Europie etniczna 

samo-identyfikacja musi zostać uszanowa-
na. W  rezultacie z czasem stało się regułą, 
aby w oficjalnych raportach na temat Koso-
wa pisać o Romach, Aszkali i Egipcjanach 
(Bałkańskich) lub w skrócie o RAE.

 Źródeł tej samo-identyfikacji można do-
szukiwać się w stosunkowo niedawnej hi-
storii, kiedy dziesiątki tysięcy Romów zosta-
ło przesiedlonych lub stało się uchodźcami 
w wyniku czystek etnicznych na terenie Ko-
sowa. Romowie byli ofiarami prześladowań 
ze strony obu armii: serbskiej i albańskiej. 
Niemal wszyscy byli zmuszeni do opuszcze-
nia swoich domów – część Romów szukała 

Autor: Charlotte Bohl
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ROMOWIE, ASZKALI I EGIPCJANIE

azylu w Czarnogórze, jeszcze inni w Albanii 
lub w Macedonii. Dla ochrony i podkreśle-
nia poparcia dla jednej ze stron konfliktu, 
uchodźcy i osoby przesiedlone uformowały 
nowe grupy etniczne.

 Pod koniec wojny w 1999 
roku, Romowie przesiedleni 
do Albanii utworzyli spo-
łeczność Aszkali. Zrobili 
to dla podkreślenia swojej 
odrębności od Romów serb-
skojęzycznych (którzy byli 
często utożsamiani z  Ser-
bami) i wyrażenia swego 
poparcia dla Albanii. Opie-
rając się na przesłankach 
historycznych i podaniach 
ludowych o pochodzeniu 
Romów z terenów Persji, 
Aszkali twierdzą, że w IV wieku n.e. przy-
byli do Europy przez miasto Aszkelon. We-
dług innej wersji nazwa „Aszkali” wywodzi 
się od tureckiego źródłosłowu As (Has), 
które w czasach Imperium Otomańskiego 
było używane dla określenia Romów osia-
dłych na terenie dzisiejszej Albanii. Aszkali 
zamieszkują głównie wschodnie i centralne 
tereny Kosowa. Wśród przedstawicieli tej 
społeczności już pokolenia temu język rom-
ski został zastąpiony przez albański.

Egipcjanie Bałkańscy są coraz częściej 
określani po prostu mianem Egipcjan (także 
w oficjalnych raportach na temat Kosowa). 
Również w przypadku tej grupy etnicznej 
legendy i folklor stały się częścią rzeczywi-

stości społecznej. Albańskojęzyczni Romo-
wie, którzy zbiegli lub zostali przesiedleni 
do Macedonii, zamieszkali wśród mniej-
szości albańskiej i uformowali społeczność 
Bałkańskich Egipcjan. Nazwę zaczerpnęli 

Autor: Nenad Andri

Autor: Charlotte Bohl
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ROMOWIE, ASZKALI I EGIPCJANIE

z podań o pochodzeniu Romów z terenów 
dzisiejszego Egiptu. Proces samo-identy-
fikacji umożliwił wyraźne odróżnienie się 
od Romów serbskojęzycznych i od Mace-
dończyków, a przez to uniknięcie podejrzeń 
o sympatyzowanie z Serbami. Ta tożsamość 
etniczna została potem zaadaptowana przez 
zalbanizowanych Romów w Kosowie, znów 
dla wyrażenia ich odrębności, tym razem 
od Romów serbskojęzycznych i od Albań-
czyków. Egipcjanie zamieszkują głównie 
zachodnie tereny Kosowa. Podobnie jak 
Aszkali, Bałkańscy Egipcjanie utracili  rom-
ski, jako język macierzysty na rzecz języka 
albańskiego.

Mianem Romów w Kosowie określa się 
Romów serbskojęzycznych, których pierw-
szym językiem jest romski, zaś języka serb-
skiego uczyli się w szkole bądź dzięki życiu 
wśród Serbów. Najczęściej Romowie za-
mieszkują tereny serbskich enklaw, takich 
jak Graczanica (stolica administracyjna ko-
sowskich Serbów) czy Plemetina  są identy-
fikowani z mniejszością serbską.

Romowie, Aszkali i Egipcjanie uznają 
swoje wzajemne pokrewieństwo etniczne 
i odrębność od społeczności gadje (czyli po-
tocznie nie-Romów).

„Wall and Peace” - autor: George Symonds
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UCHODŹCY A UCHODŹCY 
WEWNĘTRZNI

Zgodnie z Konwencją Dotyczącą Sta-
tusu Uchodźców z 1951 roku, która 

jest podstawowym dokumentem regulują-
cym status uchodźców, uchodźcy to osoby, 
które musiały opuścić granice swojego kraju 
zamieszkania z powodu uzasadnionej oba-
wy zagrożenia życia, zdrowia bądź wolno-
ści ze względu na rasę, religię, narodowość, 
przynależność do określonej grupy społecz-
nej bądź etnicznej, czy poglądy polityczne. 
Aby uzyskać status uchodźcy osoba ubiega-
jąca się o azyl musi udowodnić, że państwo 

lub jego organy nie są w stanie zapewnić jej 
ochrony. Szkoda musi być poważna i godzić 
w podstawowe prawa człowieka.

O nadaniu statusu uchodźcy decydują 
specjalne organy w danym państwie. Czło-
wiek ubiegający się o azyl ma prawo pozo-
stać w kraju, do którego ucieka, jeżeli dana 
komisja stwierdzi faktyczne zagrożenie ży-
cia, zdrowia bądź wolności. Jeżeli takie za-
grożenie nie zostanie udowodnione, osoba 
ubiegająca się o azyl może zostać deporto-
wana z powrotem do kraju pochodzenia.
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Istotną zawartą w Konwencji Genewskiej 
zasadą jest niezawracanie, czyli tzw. non-re-
foulement. Zgodnie z nią, nawet jeśli danej 
osobie odmówiono statusu uchodźcy, nie 
można jej deportować do kraju, w  którym 
groziłoby jej niebezpieczeństwo prześla-
dowania. W  takim wypadku państwo ma 
obowiązek otoczyć człowieka inną formą 
ochrony, jak np. pobyt tolerowany w Polsce.

Uchodźcy wewnętrzni (Internally Displa-
ced Persons, IDP) to tacy, którzy w obawie 
przed prześladowaniami musieli opuścić 
swoje domy, ale pozostali na terenie kra-
ju zamieszkania (w   przeciwieństwie do 
uchodźców, którzy swój kraj opuścili, aby 
ubiegać się o azyl i otrzymali status uchodź-
cy). Zgodnie z definicją zawartą w Konwen-
cji Genewskiej, uchodźcy wewnętrzni nie 
podlegają przepisom o uchodźstwie – jest 
to pojęcie miękkie, nieuregulowane defini-
cjami prawnymi. Nie przysługują im żadne 
specjalne prawa - uchodźcą wewnętrznym 
zostaje się w wyniku przymuso-
wego opuszczenia swojego domu, 
nie w wyniku nadania statusu. 

Uchodźcy wewnętrzni są objęci 
ochroną przez międzynarodowe 

organizacje humanitarne (np. przez Duńską 
Radę Uchodźców – Danish Refugee Coun-
cil), często także przez biuro Wysokiego Ko-
misarza Narodów Zjednoczonych do Spraw 
Uchodźców (United Nations High Commis-
sioner for Refugees – UNHCR). Zgodnie 
z danymi UNHCR na świecie żyje około 30 
000 000 uchodźców wewnętrznych, z czego 
do dziś, 12 lat po zakończeniu wojny, ponad 
18 000 w Kosowie (około 2 000 z nich to Ro-
mowie, Aszkali i Egipcjanie).

UCHODŹCY A UCHODŹCY WEWNĘTRZNI

„Wall and Peace” - autor: George Symonds

„The White Frame” - autor: Bajram “Kafu” Kinolli

„The White Frame” - autor: Bajram “Kafu” Kinolli
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KONKURS ARTYSTYCZNY
“ROM, CZYLI KTO? POMYŚL JESZCZE RAZ”

Konkurs artystyczny „Rom, czyli kto? 
Pomyśl jeszcze raz” miał na celu 

zainspirowanie kreatywnej refleksji nad ste-
reotypami dotyczącymi mniejszości rom-
skiej. Jury, w którego skład weszli organi-
zatorzy projektu, przedstawiciele fundacji 
Humanity in Action Polska oraz pracownicy 
Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, 
zwracało szczególną uwagę na wartość 
merytoryczną, oryginalność pomysłu oraz 
estetykę nadesłanych prac. Organizatorom 
konkursu zależało na pozytywnym i no-
watorskim podejściu autorów do tematu 
konkursu.

Nadesłanych zostało 35 prac. Jury 
przyznało jedną nagrodę główną oraz 6 
wyróżnień.
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KONKURS ARTYSTYCZNY
ROM, CZYLI KTO? POMYŚL JESZCZE RAZ.

Fotografia to moja pasja, której poświęcam każdą wolną chwile. Zajmuję się nią od 
ponad 2,5 roku. Ogólny pomysł na zdjęcia powstał zaraz po tym, jak dowiedziałem 

się o konkursie od mojej nauczycielki angielskiego. Potem tylko lekko go dopracowałem. 
Zdjęcia robiłem w mieście, w którym mieszkam - Będzinie.

1 MIEJSCE/ZWYCIĘZCA – MATEUSZ KNAP 
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O konkursie ,,Rom, czyli kto? Pomyśl 
jeszcze raz” dowiedziałam się 

w  szkole. Poinformował mnie o nim mój 
nauczyciel historii. Wiadomość o konkursie 
wywołała we mnie wspomnienie wydarzeń 
z wakacji, które stały się bezpośrednią 
inspiracją do podjęcia decyzji o zgłoszeniu 
swojego udziału. To, co przeżyłam pozwoliło 
mi utwierdzić się w  przekonaniu, że nie 
wolno oceniać ludzi, sugerując się wyłącznie 
opiniami innych. W  Polsce Romowie 
nie cieszą się zbyt dobrą 
opinią. Często zauważam, 
że podchodzi się do nich 
z  dystansem. Historia, 
którą przeżyłam, pozwoliła 
przedstawić całkiem inny 
obraz Romów. Ukazuje 
ich jako ludzi życzliwych 

i  otwartych. Człowieka łatwo zranić, 
ulegając jego obrazowi wytworzonemu 
przez stereotypy. Uważam, że moim 
zobowiązaniem było je przełamać. Jestem 
pewna, że osoby, które zechcą przeczytać 
tę pracę, choć na chwilę zastanowią się 
nad tym, jak same postrzegają społeczność 
romską. Moja historia ma przede wszystkim 
skłonić odbiorcę do refleksji, która pomoże 
mu przełamać negatywny obraz Roma.

WYRÓŻNIENIE – PATRYCJA DROBICZEK

KONKURS ARTYSTYCZNY
ROM, CZYLI KTO? POMYŚL JESZCZE RAZ.
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KONKURS ARTYSTYCZNY
ROM, CZYLI KTO? POMYŚL JESZCZE RAZ.

WYRÓŻNIENIE - DOMINIKA NESTOROWSKA

Jestem osiemnastoletnią wolontariuszką 
w  jednej z wrocławskich rodzin 

romskich. Pomagam dzieciom w nauce 
i bawię się z nimi. Powyższe zdjęcie zostało 
zrobione podczas jednej z wizyt. Przedstawia 
ono czteroletniego Odysa Bila. Chłopiec jest 
uchwycony w  naturalnej, niearanżowanej 
sytuacji. Poprzez moją pracę chciałam 
pokazać, że Romowie nie są hermetycznie 
zamkniętą grupą, z którą nie ma kontaktu. 
Przełamując swoje wewnętrzne uprzedzenia 

i  wypierając stereotypy można nawiązać 
dialog międzykulturowy. A kontakt ten, 
jest korzystny dla wszystkich. Odys, który 
rozkłada szalik z  napisem “POLSKA” jest 
przykładem, że Romowie nie są negatywnie 
nastawieni do Polaków. Dodatkowo ten 
malec pokazuje szansę na zmianę stosunków 
polsko-romskich. Mam nadzieję, że jako 
dorosły mężczyzna nadal będzie otwarty na 
inne kultury, a jednocześnie zachowa swoją 
tożsamość.

20

KIEDY MILKNĘ - MILCZY ŚWIAT



WYRÓŻNIENIE – LENA KRAWCZYK

Do wzięcia udziału w  konkursie 
zainspirowała mnie dyskryminacja 

Romów przez Polaków oraz nietolerancja 
istniejąca między tymi dwoma nacjami. 
Chciałabym, aby przekaz płynący z mojego 
zdjęcia (dzielenie się chlebem symbolizuje 
pojednanie) dotarł do szerokiego grona 
odbiorców i  obudził do refleksji zarówno 
Romów, jak i Polaków.

KONKURS ARTYSTYCZNY
ROM, CZYLI KTO? POMYŚL JESZCZE RAZ.

WYRÓŻNIENIE – KAMILA KOŁODZIEJ

Kim są Romowie? Często, myśląc 
o  tej mniejszości powielamy 

stereotypy. Przygotowując pracę na 
wasz konkurs, chciałam pokazać, że tak 
naprawdę Rom - identycznie jak każdy 
inny człowiek, może być kim tylko 
zechce, jednocześnie nie tracąc swojej 
kultury oraz zwyczajów. 
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KONKURS ARTYSTYCZNY
ROM, CZYLI KTO? POMYŚL JESZCZE RAZ.

Wszystkie zdjęcia powstały 
w  świetlicy na Brochowie. 

Kontakt z tym miejscem, jak i wiedzę 
o konkursie zdobyłem dzięki szkolnej pani 
pedagog. W  drodze do tej dość odległej 
części miasta, towarzyszące mi autochtonki 
uraczyły mnie opowieściami 
o  tym jak niebezpieczny bywa 
Brochów. Historie o  kradzieżach 
i  pobiciach nie nastrajały do 
łamania stereotypów. Owszem, 
dzielnica była brudna, pełna 
obdrapanych, zaniedbanych 
budynków, świetlica zaś skryta 
w  zaułku, ale najgroźniejszym 
elementem, który dostrzegłem 
były jedynie rasistowskie 
i  ksenofobiczne napisy na 

murach. Opiekunowie w świetlicy byli 
niezwykle gościnni, a początkowo trochę 
przestraszeni podopieczni również się 
otworzyli. Dziewczyny oraz kilku chłopców, 
traktujących mnie od razu jak kumpla, 
chętnie bawili się i  tańczyli jak zawsze, 

WYRÓŻNIENIE – ALEKSANDER NOORDENBOS
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KONKURS ARTYSTYCZNY
ROM, CZYLI KTO? POMYŚL JESZCZE RAZ.

naturalnie, bez wstydu czy niepokoju. Liczę, 
że obrazy wesołych dzieci, posługujących 
się czasem innym językiem, a   jednak tak 

podobnych do innych, przyczynią się do 
poprawy wizerunku Romów.
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KONKURS ARTYSTYCZNY
ROM, CZYLI KTO? POMYŚL JESZCZE RAZ.

WYRÓŻNIENIE – SYLWIA BABYNKO

WYRÓŻNIENIE - ALEKSANDRA BARAN

Postanowiłam wziąć udział 
w  konkursie, ponieważ wydaje mi 

się, że w  dzisiejszym świecie istnieje zbyt 
dużo stereotypów związanych z Romami. 

Poprzez moje prace chciałam pokazać, że 
w rzeczywistości, pomimo tak odmiennej 
kultury, są oni takimi samymi Polakami jak 
każdy z nas. 
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