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1. Wstempos

Adro raporos kamas te sikhaweł bući sawi kierdźiam maśkar 

Roma, sawe igien kamenas te witradeł Polskatar pało berś 1989. 

But gadźie Polskatar śaj peskie duminen soskie kajso tematos, 

o Roma na ne sikade te beśen pro jekh than, but warekaj witra-

den, na pobeśena andro jekh than buzuta. Naukowcy sawe pes 

andre peskri bući załen dźienenca so witraden andro swetos na 

dodikhłe kada tematos. Na podile pes kała tematoha andre peskri 

bući, tiź naukowcy so siklaren pał Romani kultura. Bući sawi amen 

kierdźiam meg niko andre Polska na kierdźias. Zathodźiam peskie 

celos kaj raportos sikaweła odphenibena pro najważneder phuci-

bena sawe zadiniam. Sikawaha koda so ehin kiepeste kajso samo, 

a so nane, so pes różnineł maśkar Romengro swetoskro phiriben 

kate Polska, a awronengro swetoskro phiriben kate Polska. Zdas 

amengie sprawa kaj meg but nadźianas, a ehin tiź kajse sprawi pał 

sawe nasaworo ophendźiam. Kierdźiam kawka waśkoda bo różna 

dźiene ćitinena o raportos. 

Kamas igien te palikereł saworenge so amenca wakierenas, kaj 

odphenenas pre amare natrentna phućibena, kaj amen andre 

peskre khera pszyiłe iłeja, kaj kamenas amengie te opheneł pał 

peskro na jekhwar pharo dźiwipen. Sam tiź igien rada saworengie, 

so pomożinenas amengie andre saworo. Palikeras Narodowemu 

Centrum Nauki kaj dine łowe pre amari bući he Ośrodkowi Badań 

nad Migracjami UW, palikeras waś saworo.

Andre Polska but powodendar meg dureder dikheł pes pro Roma 

banges, stereotypowo, na rado łen dikhen. Kawka amengie duminas 

kaj kada raportos siklareła te haluweł łe Romen, te prindźiaren łen 

kajsonen sawe jon ehin.
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2. Naukowa phućipena 

Andre amare badadnia kamahas te dikheł sar widicioł Romengro 

swetoskro phiriben kate Polska. Kamahas te pindźiareł so jon 

dumien pał peskre witradipena, sar koda wpłynindźias pre łengro 

dźiwpen, łengre familia he pe sawore Roma (kawka sar dikeł pre 

kada antropologia społeczna he historia). Pał Romengro sweteskro 

phiriben kate Polska,ciacies ciuno dźianas, zaś andre Europa igien 

but ehin pisimen pał Romengro sweteskro phiriben kate awer 

thana Europatar. Celos sawo amengie zathodźiam ehin te opisineł 

Romengro sweteskro phiriben kate Polska, sar koda ehas, łengri 

historia. Kaja sera pał swetoskre phiribena kate Polska andre ba-

dania naukowa nane dźiandli. Bijo Romengro swetoskro phiriben 

kate Polska koła badania nane paciwałe, nane kajse ćiaćiune sar 

bi pes widełas. 

Amare phućipena sas kajse: Kana he katar witradenas o Roma 

Polskatar? Soskie koda kierenas? Ći łengro swetoskro phiriben 

ehas podobna kie na Romengro swetoskro phiriben kate Polska? 

Interesinełas amen tiź, kaj kamen andre Anglia te beśeł? Pre 

badania naukowe wikidlam ła Anglia he joj amen interesinełas, 

ale tiź waśkoda kaj ehin kodoj, he wariso himar dzianas pał Roma 

Polskatar? (Acton, Ingmire, 2012, Stankiewicz, 2011). Sas perdał 

amende ćiekawo sar uthowenas pes o kontakti maśkar Roma Pol-

skatar a awrone Romenca, łe awer dźienenca andałe Polska, he tiź 

łe awer but różna nacjenca sawe beśen andre Anglia. Duminahas, 

ći he sar pes zmienineł dźiwipen, ći na pobisteren pał phurani tra-

dycji, abo sar pes uthoweł dźiwipen andre familia maśkar phureder 

a terneder kadaj andre Anglia he andre Polska. Interesinełas amen 

tiź ći dbainen he ći kamen te ulikiereł kontaki dźienca so beśen 

andro awer thana sar jon pał peskri familia (so pes garuweł teło 

ław transnarodowości). 
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3. Teoria he sar kierahas 
    badania naukowe

Waśkoda kaj amare badańia naukowe, tematos ehin igen buchło, 

musindźiam te jaweł ophuterde pre ważna informacji, pre kada so 

pes akana andre kaja chwila kierdźias maśkro Roma Polskatar a ehin 

ważno. Kamahas łenca te powakiereł he te pindźiareł łengro dźiwipen. 

Koda klasyczno sposobos te dikheł pes łenca, te chał łenca, dinia 

amen możliwość kaj łen feder pindźiardźiam he łen te chaluwas (pał 

oda pisinenas antropolodzy ajse sa Buchowski,2004, Geertz, 1983).

Ehin igien buchli literatura pał swetoskro phiriben andałe Polska, 

zaprindżaram pes łaha, has amengie igien pomocno andro amaro 

projektos. Wykożystindźiam badania naukowe sawe sas kierde pał 

kada tematos kaj te porównineł dźienengro sweteskro phiriben 

andałe Polska he Romengro. Soha pes różninen maśker peste, 

a może ehin kie peste podobna. Ehas koda igien ważno. 

Koda tematos nane łatwo. Pało Roma, łengri kultura nabarile 

but na ćiaćie phenibena, śaj phenes paramisji, sawonenca amen 

dikhlam na jekhwar ande amari bući. Dźiał np. pał kada kaj o Roma 

wikiden phirutno dźiwipen andro taboris, nane sikade te beśeł pro 

jekh than. Pał koda so furt pisinen różna dźiene so andre peskri 

bući załen pes Romenca (na ćia kandre Polska ale he andro awer 

thana). Kajso phenipen pało Roma, deł awronengie łokieder, te 

wiphenen horszeder ława pro Roma he te dikheł pre łende banges, 

nane jon kajse sa amen, dźiwen ćiak pro adadźiwes a so tajsa ja-

weła to tajsa dikhena, na pszywionzynen waga andre koda so has 

(kajso dumiśagos kritikinełas o Kapralski,2008, 2016b,Trumpener, 

1992). Andre amare badania naukowe ilam te zapindźiareł pes łe 

Romengre historyczno dźiwipnenca. Interesinełas amen duj Romane 

grupi sawe beśen andre Polska. Karpacka Roma wicinen pre łende 

tiź Bergitka Roma ćirłastar imar beśen pro polsko Spiszos he pro 

Podhalis, he Polska Roma grupa sawi dopiro beścia pro jekh than 

pało 50 berśa andro XX wiekos, a dogielas andre koda polityka sawi 

sas uthodźi perdało Roma andro PRL-is. Kada saworo ehin ważno 

kaj te haluwas, sar o Romengro swetoskro phiriben wpłynindźias 

pre soduj grupi, łengro dźiwipen, sawe kontakti maśkar łende ehas, 

ehin akana. Koła braki andro badania naukowa, opisinas andro awer 

than (Fiałkowska, Garapich, Mirga Wójtowicz, w druku, 2018), kodoj 
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probalinas te chaloł sar koda pes kierdźias kaj e polsko romologia 

ani badania naukowe pał Roma na dodikhlas kada problemos. Pał 

jekh sera dikeł pes pro Roma kaj hin phirutne, na beśen buzuta pro 

jekh than, a awer seratar na załen jon than andro badania naukowe 

pało swetoskro phiriben.           

4. Badana naukowe 
    andro terenos 
    he sar pszedźianas

Amare badania ehas kerde andre kajse thana andre Polska sar 

(Czarna Górate, Newi Huta, Mława) he andre Anglia (Londyn he 

Souyhend On Sea). Kodoj phirahas he wakirakhas łe Romenca 

kate soduj grupi Bergitka he Polska Roma. Dikhahas amen tiś awer 

dźienca np. miśimen weradune dźiene andałe grupa Chaładytka, 

abo andałe awer thana sar Krosno, Szczecin, Dolny Sląsk. Koda 

tiż sikhaweł sar dźiwen maśkar pende Roma, kadaj andre Polska 

he andre zagranica. Metodi sawe kierahas ta: dikhahas pes łenca, 

pobeśahas, wakierahas jekhe dźieneja abo buteder dźienenca (na-

baśawahas wakeribena abo na), samas pro bonia, porebos. Andre 

Czarna Góra, na baro gaw kierahas o badania perdało kawka sar 

dźiwen kodoj manuśa pro sako dźiwes, na sas problemos te dikheł 

pes newe dźienenca. Andro foros kawka nane, bo o Roma kodoj 

na beśen pre jekh than ale hin rosćide pał różna dzielnicy. Waśoda 

andre fora musindźiam te rakheł dźienen, kaj amenge te pomożinen 
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te pindźiareł awronen Romen kaj łenca te powakiereł, najbarader 

kajsi potszeba esas andro Londynos. Sas kajse dźiene sawenca 

likierahas kontaktos. Pał waresawo ćiasos kierahas łenca mek 

jekhwar wywiados. Esas, tiź kajse dźiene sawe sas perdał amen-

de igien ważna, pomożinenas amengie te rakheł newe kontakti, 

podphenenas sar te kiereł, ći łaćhes duminas, bije łengri pomoc 

awełas bi amengie igien pharo miśtes te realzineł amaro celos.  

Pszeprowadzindźiam 80-deś wywiadi dźienenca kate soduj grupi 

he na jekh nieformalna dumi. Maśkar dźiene sawonenca wakierahas 

ehas tiź phureder Roma. Mangahas łen kaj te ophenen pał peskro 

dźiwipen. Koda esas perdał amare badani igen ważno, bo śaj pin-

dźiardźiam sar dźiwenas andro peskro than he so śaj wpłynindźia 

pre łende kaj zadecindinde pes te witradeł dur andro swetos o Roma 

Mławatar, Hutatar he kate Czarna Góra. Wakeribena kierahas tiź 

łe ekspertenca-dźienenca sawe kieren badania pał Roma he ehin 

jon znana-raśaj, artystka, dźieno andało Zboros Świadków Jecho-

wy (andre Anglia but Roma Polskatar pszedźian pre awer wiary) 

urzędnikos, dźieni so kiereł bući perdało Roma, pracownikos andre 

organizacja pozrządowo. Esas tiź dźiene so amengie na paćanas, 

na sas łen zaufanie kie amende, na kamenas amenca te wakiereł, 

amen koda haluwas, esas łe Romen phuj doświadczenia bada-

ńenca. Kie amend ehas he jawła jekh, te na szkodzineł nikaskie 

kołeja so dźianas pał łend, pał so łenca wakierahas, so amengie 

phende, paćiw romani saworengie, ći wakierenas amenca ći na. 

Dźiene kato amaro zespołis naukowo ile udźiałos andre ważna 

uroczystości sas jon pro Maśkarthatengro Taboris pał Romengro 

Łeperiszagos ći Romengro Khangerakro Phiriben kie Limanowa. 

Pszedikhlam papira archiwalna pało Romengro swetoskro phiriben 

kie Anglia andro Ministerstwo Spraw Zagranicznych a andro Muzeum 

Okregowe Tarnowoste pindźiardźiam amen łe artykułenca andre 

gazeti pało Romengro swetoskro phiriben. Igien ważno akanak 

ehin o internetos, bo jof deł najfeder mozliwości kaj te ulikieren 

pes kontkati Romeca andre Polska he andro swetos.



14 15

Xxxxxxxx

5. So wigielas amengie 
    pał badania naukowe

5.1 Historyczo-społeczno Romengro swetoskro phiriben

      andałe Polska soskie andre kada dogiela.

Andro PRL-is swetoskro phiriben sas perdało Roma igien ograniczi-

men kajsi ehas politika he prawo. Raipen uthodźias andro 1952 berś 

różna newe przepisi prawna kaj te utrudnineł Romengrie phirutno 

dźiwipen. Roma sawe dźiwenas andro tabori polikies pszedźianas 

pro beśiben pre jekh than, a pało berś 1964 zorałeder naćiskinenas 

pre łende kaj te beśen pro jekh than. (Drużyńska,2015, Mirga, 1998, 

Mirga, Móz, 1994). Polsko Raipen kamełas kaj sawore Roma andre 

Polska te dźiwien kawka sar o Polaka pre jekh than he te phiren 

andre bući. Kajsi ehas politika. But Bergitka Roma, omukłe pengre 

khera he przeligende pen kodoj, kaj sigieder śaj hudłe o khera he 

bući np.andre Newi Huta, abo pro Tełuno Ślonskos (Golonka-Czaj-

kowska, 2013, Kapralski, 2016). Andre koda samo ćiasos, rakhłe 

pes kajse Roma so zdecidinde pes te witradeł andałe Polska np. 

kie Szwecja (Kaminski,1980)].

But wiadomo pało polityczno witradipena andało PRL, sar o Niemci 

witradenas kate Polska, abo sar ehas Żydencar. Andro 1968 Pol-

sko Raipen kierdźias kampania kaj andre Polaka te podkiereł holi 

pro Żydy. Waśkoda łe Raipen sas pretekstos kaj te wićiweł Żyden 

het Polskatar. Pało Roma he łengre witradipena he denaśipena 

Polskatar, but na dżanas. E kniżka „Than so naści łestar widźias” 

(Stola, 2010) ćiak ćiepo opheneł kaj o Roma ehsas «elementos 

sawo sprawineł problemi, nane deł pes łenca te dźiweł andro jekh 

społeczeństwo” he waśkoda kaj has uthodźi maśkarthanengri 

umowa pało Niemiecka etniczna witradipena (s.239) but Roma 

witradłe ko RFN. O Raipen kamełas kaj te jaweł łen smirom 

Romendar a nadażyndźas pes okazja kaj te rozphandeł bare 

kośibena maśkro Roma he gadźie andro Oświęcimios sawe ehas 

kodoj jeśieńiaha andro 1981 berś. Łe Romengie so beśenas kodoj 

odliłe obywatelstwos he przymuśinde łen ,kaj te omuken ła Polska 

. Rakhłe pes Roma sawe tradłe kie Szwecja. O szwedzko Raipen 

has igen holamen pre kada so kieren Romenca andre Polska. 

Phende kaj kawka na kiereł pes manuśenca he kaj o Roma hin 



16 17

Xxxxxxxx

igien dyskryminimen. Kerłas pes koda saworo sar andre Polska 

wprowadzinde maribneskro stanos. 

Sar imar o PRL-is uperełas he sar zaćinde pes 90 berśa, ta andre 

kada wlaśnie ćiasos najbuteder Roma zdecidinde pes te witradeł 

Polskatar. Sar podeł o raportos sawo kierdźias o Związek Romów 

Polskich (2012) thana kaj dotradenas ta Niemci, Holandia, Skandy-

wania (Mirga, 1998). Ehas kajse dźiene so tradenas pro azylos, he 

kajse so tradenas te rakheł pes peskrenca he kierenas kodoj bući pro 

kałes. Na beśenas buzuta, wisarnas pes khere. Andre Polska ehas 

bare zmiany polityczna he gospodarcza. O kryzos sawo ehas zorales 

ćhindźia andro Roma na ćia andre Polska. Ando 1991 berś ehas igien 

bare kośibena a nawet maribena Mławate maśkar Polaka a Roma, 

pał koda pisinenas andro gazeti, załenas tiź pes koda tematoha 

andre peskre bućia naukowcy (Giza-Poleszczuk, Poleszczuk, 2001, 

Kapralski, 2016a). Koła problemi andre Mława maśkro Roma a awer 

dźiene ile pes kołestar kaj ehas kodoj kajse Roma so witradenas ko 

Niemci he barwalarde pes, bikienenas o auti. Ehas kajse Polaka so 

sas ćioreder he naści witriminenas kaj o Roma pes barwalaren. Pre 

Mława dikheł pes sar pro foros andre sawo nabarilas nenawistno 

wakeriben, a nawet maribena pro Roma Polskate andro 90 berśa, 

waśkoda tiź rakhłe pes dźiene kato Roma sawe zdecidinde pes te 

witradeł. Koda na łaćies wpłynindźia pro Roma sawe aćile andre 

Mława ,na sas jon imar kajse zorałe sar sigieder bo dźiwenas kodoj 

ćiuneder Roma, daranas pes, dźiwipen pro sako dźiwes kierdźias 

pes phareder. Nane dźiwno kaj andre kajsi sytuacja o Roma du-

minen pał witradipena. Łengro drom cirdeł pes ko Niemci. Łaćhes 

łes dźianen, kodoj imar andro 80 berśa, a nawet sigieder rakhłe 

than Roma Polskatar, a o Hamburgos aćila ważno than pre mapa 

pre Romane swetoskre phiribena Polskatar. Kawka pes uthodźia 

kaj o Niemci imar na kamen ani te pszyłeł ani te zalkierieł dźienen 

so omukłe peskre thana kawka sar sas andro PRL-is. Paś Roma 

terdźila dar kaj łen wićhiwena pałe kie Polska, so o Niemci imar 

kieren andro 1990 berś he wisaren pałe kałe dźienen sawen nane 

łen legalno beśipen andro Niemci. Andro kada samo ćiasos zaćinen 

o Roma te witradeł kie Anglia. Kawka duminas kaj wikidle peskie 

Roma drom kie Anglia waśkoda kaj andro Niemci sas igien pharo 

te aćhioł. Polaka witraden kie Anglia pro zamanglipen kołendar so 

imar beśen Angliate (ajse so ehin łen obywatelstwos angielsko), 

a o Roma zden pro azylos . O angielsko Raipen andro 1995 berś na 

dopaćiałas, soskie kawka but wnioski pro azylos sthowen o Polaka. 



18 19

Xxxxxxxx

Andre awer berśa Anglia zaphendźias, kaj koła dźiene so kamen 

te hudeł statusos „denaśło”perdało phuj traktiśagos andre Polska 

hudena cikneder zapomogi socijalna. Ehin możliwo kaj daratar 

perdał koła zmiani, o wnioski azylowa andałe Polska andro 1998 

berś meg sigieder baronas. Perdało Polsko Raipen, koda na has 

łaćhi sytuacja, akor dowakerenas pen kaj e Polska te wdźiał andre 

UE. O angielsko premieris, Tony Blair pisindźias lił (andro dźiwes 

21.09.1999) ko Polsko Premieris Jerzy Buzek zwrócindźias łeskie 

uwaga kaj imar ehin sthode jekh ezeros wnioski azylowa he koła 

wnioski sthode Roma Polskatar. Awer kajso lił bićiadźias o Tony 

Blair ko premieris Leszek Miller andro 2002 berś, he pisindźias kaj 

ehin zaniepokoimen, kaj kawka but he Roma kate Polska dźianen 

sar pes zdeł andre Anglia pro azylos he dźianen sar koda te kiereł. 

(podobno lił hudlas tiź o premieris Czechendar. dikh.Sobotka, 2003).

Tełuni tabela sikhaweł sar pes zmininełas pes sigieder ći polikies 

Romengro swetoskro phiriben Polskatar andro Niemci he Anglia 

andro berśa 1991−2004. Naści phenas keci Roma zdenas pes pro 

azylos, waśkoda kaj o papira sikhawen ćia obywaelstwo, nane 

wiadomo ći koda ehin Polskatar Rom ći awer dźieno.

Tabela1.

Wnioski o azylos sthode ande Anglia he ando Niemci ando berśa 

1991-2004.

Kierdźiam korkore pre kada so terdźiołas andro;

1. Asylum Statistics United Kingdom 1999, Jo Woodbridge, Di 

Burgum, Tina Haath, 17/00, 12 Oct 2000

2. Asylum Statistics United Kingdom 2000. David Matz, Rachel 

Hill, Tina Heath, 25 September 2001 17/01

3. Refugees and Others of Concern to UNHCR 1998 Statistical 

Overview, Geneva

Than 
pochodzenia: 
Polska

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Wnioski o azyl 
sthode andre 
Wielka Brytania

20 90 155 360 1210 900 565 1585 1860 1015 630 990 122 21

Wnioski o azyl 
sthode andro 
Niemci

b.d. b.d. b.d. b.d.1 200 190 210 49 42 260 185 66 44 24

1        Pomimo koda kaj nane informaja pał koda tematos,śaj zathowas kaj wnioski 
pro azylos ko Niemci andałe Polska has baro andro 90berś.Według Refugees 
and Others of Concern to Unhcr1999 Statistic Overviev ando berśa 1990-1999 
andro Niemci sthode 19500 wnioski o azylos, andre Anglia ća 6 240. 
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4. Refugees and Others of Concern to UNHCR 1999 Statistical 

Overview, Geneva, July 2000

5. Dane za lata 2000-2004 w Wielkiej Brytanii i Niemczech: 

UNHCR Population Statistics Reference Database (data do-

stępu: 21.08.2018)

So ważno koła baro Romengro swetoskro phiriben andałe Polska 

doprowadzindźias andre koda kaj rozwińinde pes programi po-

mocowa perdało Roma kaj łen te zalikiereł andre Polska,uthodo 

tiź ehas programos sawo dinias bare możliwość Romengie te 

podhazdeł edukacja, beśipen, sascipen he bući. Kawka aćhilas 

uthodo pilotażowo Raipengro programos perdało Roma andro 

województwo małopolskie pro berśa 2001−2003.

Ostatnio ważno rzecz sawi pes kierdźias to kada kaj e Polska wgiela 

andre UE andro 2004 berś. Akor oputerdźias pes drom perdało 

kała Roma so na witradłe bo nachas łen kontaki pałe Polska he na 

ehas łen mozliwość te witradeł. Najbuteder Roma witradłe kate 

Bergitka Roma.

5.2 Cikniori historia pał Romengro swetoskro phiriben 

        kate Mława, Newi Huta he Czarna Góra.

Kaj pes te zdecidineł pro swetoskro phiriben kampeł warekas te 

dźianeł, najsigieder pomożineł andre koda familia. Romen ehin 

igien bare famili rozśćide maśkar Polska, Niemci he Anglia. Kontakti 

ehin najważneder. Na saworen ehin kajse sama he na saworengie 

ehin dino kaj łendar śaj skożistinen. Amen andre badania nauko-

we zailam pes duje forenca andre Anglia Londynos he Southen 

on Sea. Ehas jon przystankenca, kie sawe tradenas he o Bergitka 

Roma he Polska Roma kate thana andre Polska pał sawe upreder 

wakierahas. Roma Polskatar dotradenas tiź andre awer fori andre 

Anglia – Leeds he Sheffield. O Roma Mławatar witradenas andro 

Niemci imar andro 1980 berś. Sar imar ophendźiam upreder, has 

łen kodoj but kontakti bo imar andro PRLis denaśenas Polskatar. 

Andro 1991 berś, andre Mława dogielas andro maribena Roma 

Polakenca, kada zaś sthodźia pes pro witradipena pałe granica 

he ehas koda najfeder powodos kaj te hudeł o azylos. Pre bareder 

skala ehas Romengro swetoskro phiriben kate Mława sar e Polska 

wgielas andre UE. Akor o Roma Mławatar zaćhinde te tradeł andre 
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Anglia. Anglia rużninełas pes Niemcendar kołeja, kaj e Anglia dełas 

legalno beśipen he bući. 

Andre amare badańia dodikhas, kaj maśkar Mławska Roma, koła 

so witradłe he koła so aćile zorało kamlipen, ko than kaj wibarile, 

beśen, iłeja łeperen peskro dźiwipen. Mława perdał łende ta than 

sawo dźianen ćhaworestar, bezpieczno, than kaj “śaj widźias raća-

cha he rakheja pes dźienenca sawe łaches dźianes”. Pro fora andre 

Europa kawka na dikhen. Dodikhen kaj beśiben nane kodoj kajso 

bezpieczno, a o manuś ćiujineł pes sarbi aćhilas korkoro. Pał koda 

so śundźiam he dikhlam duminas kaj e Romani nacja pał ostania 

30 berśengre swetoskre phiribena aćhilas igien wytracimen a łakri 

kultura he jednościa nane kajsi zorali sar sas angłał 1989 berś. 

But Roma beśen akanak dur kate Polska andro Niemci, Angliate, 

andre Irlandia, he andre Kanada a kada znaćineł kaj śaj jon dźiwen 

maśkar różna narodi he andre różna thana. Dureder ulikeren zorałe 

kontakti thance kaj dźiwenas, kaj np. ehas parunde łengre dada, ći 

awer dźiene kate łengri familia. Imar tradycyjnie andro 1 listopa-

dos, mławska Roma pszytraden kaj te dikheł pes saworenca paśo 

skamind he te łepereł pengre mułen. 

Awer Romani grupa maśkar sawi kierahas o badańia naukowa, ta 

o Bergitka Roma. Wakierahas Romeca kate Małopolska sawe be-

śen andre Czarna Góra pro Spisosz he andre Newi Huta – dzielnica 

Krakowoste. Wyróżninen pen katar Polska Roma he katar awer 

Romane nacji (Lowara, Kalderasza, Chaładytka, Sasytka) kołeja, 

kaj ćirłastar ehin beśte pro jekh than. Andre berśa 50 he 60 andre 

Polska thowenas newe fabriki, zakładi, kampełas but dźiene andre 

bući igien but dźiene. Roma dodihle kaj ophuteren pen łengie newa 

możlwości, bući, khera. Witradenas gawendar pał feder dźiwipen 

(Kapralski, 2016 a, Mirga, Mróz,1994). O Roma Czarna Góratar 

rzadko kana witradenas andre Anglia ći Szwecja andro berśa 90 

a sar imar witradenas to pałe bući. Katar łende na but dźiene aćhile 

kodoj te beśeł a sar imar to awśkoda kaj ile kodoj wera, abo kawka 

pszypatkowo. Dopiro sar e Polska wgielas andre UE andro 2004 

berś, awlas ophuderdo drom he o Bergitka Roma zaćinde sweto-

skro phiriben kie Anglia,pre igien bari skala. Roma sawe wisarde 

pes pałe phenenas, kaj łengre witradipena to phuj wiboris he igien 

bare dumiśagi jekha seratar feder, łokheder dźiwipen a pre awer 

sera dukh andro iło pał peskre sawe aćile andre Polska. Kawka sar 

he o Roma Mławatar, Czarnogórska Roma phenen kaj „kadaj esam 
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kie peste he peskrenca” phendźiasamengie jekh Rom, so wisalilas 

pes pałe. A znaćineł koda kaj o witradipen deł e Romen waresawo 

barwalipen, ale tiś śaj naśawen e paćiw romani maśkar awer Roma 

andre rozbarardźi familia.

Andre Newi Huta widićhoł koda mek awer. Kawka sar e Polska Roma 

he Bergitka Roma andało koda foros, probalinenas te zdeł pes pro 

azylos andro Niemci andro 90 berśa. Amare badańiendar jasno wi-

dićhoł, kaj dodźiandłe pen pał koda kate Polska Roma. Sar phenenas 

amengie, dodźiande pes łendar sar te pszedźiał e granica, kaj he sar 

pes te zdeł pro azylos, te hudeł o pozwoleńie beśiben kodoj. Perdał 

koda kaj imar angłeder witradenas o Roma Hutatar pro swetoskro 

phiribe, kada kaj wgielam andre UE na ehas kajso ważno kaj te witradeł 

sar perdało Roma Czarnagóratar. Romengre swetoskre phiribena 

andałe Newi Huta kawka samo sar tiś Mławatar doprowadzinde 

andre koda kaj so jekhwar ta ćiuneder dićhoł łe Romen andro foros.

5.3 Sieci społeczna, familijna he witradipena 

       – dźiwipen andre grupa pro swetoskro phiriben 

       he amare ustalenia.

Koda so ehin ćia Romengro ći dźiał pało Polska Roma ći Bergitka, 

a nane ko na-Roma, ta ehin dźiwipen khetanes he andre familia. Całe 

famelije witraden razem, beśen razem, a sar imar ehin pałe zagranica 

to adeci wakieren peskrengie kawka łen pszekeren, keren saworo 

kaj łen te scirdeł kie peste. Jekh kołendar so amenca wakierełas 

phendźias: „nane ważno kaj,ale muśinas te jaweł razem” koła ława 

ehin ćiaćikane. Kajse przypadki, kaj wareko tradeł korkoro he beśeł 

dur kate peskre ehin igien rzadko. Dźiwipen andre grupa, razem deł 

saworengie zor, na łeł łen dar, pomożinen peskie. Awrona seratar 

phureder pilninen, so ko kereł he sar pes zachowineł. Perdało Roma 

sawe uznainen Romanipen ehin koda igen ważno sprawa. Dźiene 

sawe na dźiwen maśkro Roma he buteder ćiasos spendzinen na 

Romenca śaj peskie wareko dumineł kaj na zachowinen Romane 

zasadi he śaj jaweł kajso dźieno magierdo. Dźiwipen andre grupa 

sphandeł pes kołenca so jawe pałe. Dikhlam kajse przypadki, kaj 

Romani familia zrezygnindźia azylostar ći to andro Niemci ći to 

andre Anglia he decidinenas pes te wisaloł pałe, kaj pes te rakheł 



26 27

Xxxxxxxx

peskracha familiacha, bo sar ehas andre procedura azylowo, naści 

omukenas pengro than. Bio dźiwipen familiaha ehin dar kaj e fami-

lia pes rosperła. O Roma andałe Polska, sawonenca wakierahas, 

wirakhłe pengie peskre droma he dromora pre swetoskro phiriben, 

korzystinenas ołendar so imar ehas, pomożinenas he scirdenas 

peskren, zathowenas newe kontakti awrone Romenca. Korzy-

stinenas kołestar sawore, ale tiś wimaginenas kaj jekh jekheskie 

te pomożineł (opieka, te rodeł bući, kher, pomoca paśo zasiłki), 

kampełas tiź te jaweł maśkarał andro wspólno Romano dźiwipen 

pro sako dźiwes (paśo bolipena, weri, porobi). Koda znaćineł kaj 

każdo jekh poddeł pes kontrolakie awer Romengie andre grupa. 

Ehas kajse so na denas pre koda zgoda – „me kała dźienenca kate 

familia na kamaw za but pes te zadeł, familiaha ta pre fotka łaćhes 

pes widźiał”. Kamenas te jaweł niezależna kate dalszo famelija ale 

na odćhiwenas łen he kamenas te ulikiereł o kontakti.

5.4 Koda so phurano he sar pes dowakieren 

       Romane grupi maśkar pende.

Amare badańia pierszo razos sikhawen kaj andre Polska badania 

pało Roma kaj kontaki maśkar Polska Roma he Bergitka ehin so-

jekfar ta feder he ulikieren pes. Droma sawe uthode o Roma pro 

swetoskro phiriben he koda kaj kamenas te beśeł andro Niemci 

he Anglia, spowodindźias kaj buteder dźiene kate soduj Romane 

grupi wdźian penca andro kontakti. Buteder dźiene łen penca wera. 

But Roma andałe Polska potwierdzinen kaj kawka ehin, ale tiź he 

amen najekfar dikhlam abo śundźiam, kaj łen pes maśkar pende 

he ulikieren kontakti Angliate. Sas kajse Roma so ophenen kaj sar 

pszyrdenas kie Anglia pmożinde łengie dźiene andałe awer grrupa, 

psziłe łen kawka sar peskren. O Roma Polskatar roden pen (andre 

koda akanak igen pomożineł o internetos), he tiź waśkoda kaj ehin 

internetos buteder dźiene łen pen maśakar soduj grupi. Kampeł te 

pheneł, kaj e wspólnota Romani pre swetoskre phiribena phaineł łe 

Romen kie peste, a koda znaćineł kaj nane kajso igien ważno sawe 

Romendar poddźian, ale kaj ehin Roma kate Polska. Właśne kada 

kaj ehin Polskatar sphandeł he integrineł łen. Ale o phura podźiałi 
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jaćhon. Prindźiardźiam kajse Romen andałe Polska Roma, so na 

ehas łen ani jekh kontaktos łe Bergitka Romenca abo kajsen so 

phujes pre łende wakierenas, ale kajso samo wakeriben śundźiam 

kato Bergitka Roma. Mławska Roma he Czarnogórska Roma, naści 

pen rakhłe andre Polska, na ehas łen kajsi szansa, dopior andro 

Londynos ći Southend one Sea szanse ehin bareder kaj śaj pen 

rakhen paśo bolipena, koncerti romane, porebi. Sar kierahas amare 

badania dikhlam sar andro jekh than beśen he wakieren he chan 

penca. Waśkoda kaj ulikieren kontakti maśkar pende he but dźiene 

peha dźiweł musinde pes te rozwakiereł pało Romane zasadi. Dźiał 

pał dźiuwlengro than andre Romane zasadi. But Romńia andałe 

Bergitka grupa, sawonenca wakierahas phende kaj andre Polska 

urenas pen “normalnie” – phirenas andro hołowa ći harne rokla, to 

andre Anglia urenas pen kawka sar o Romńia andałe grupa Polska 

Roma, urenas dźindźiarde, kałe rokla dźi kie phuw. Kajso urawipen 

dełas łengie poczucie kaj ehin ćiaciune Romnia. To samo ehin sar 

dźiał pało awer zasadi andro Romanipen, kaj te odźielineł so ehin 

pał dźiuwlengri sera, a so pre murśikańi. Dźiene sawenca wakie-

rahas phende amengie kaj Romni, dźiuwli kate Bergitka Roma sar 

łeł pes Romeja kate Polska Roma ći Haładytka musineł te pszyłeł 

Romeskre zasadi. Ehin kajse dźiene andałe Bergitka Roma sawe 

uważinen kaj ehin łengie koda naćhido he koda nane łengro. Bergitka 

Roma phenen kaj Polska Roma kameł łenca te rzondzineł, a kaj te 

sikhawen kaj ehin Roma musinen te pszyłeł łengre zasadi. A inke 

perdało Polska Roma ći perdało awer Romane grupi, kontakti ro-

dzinna Romenca so na likeren pen tradycjatar, nane łaćhes dikhłe 

he narażineł łen kaj śaj łengie jaweł zaćido kaj pes lenca zaden, 

a nawet śaj jawen magierde. Zacirdłe soduj serendar familjengre 

kontaki ehin trudna he jekhengie he awronengie. 

Kontakti Bergitka Roma he polska Roma kawka andre Polska sar 

he Angliate, nane bio konflikti. Andro internetos, pro Fejsbukos 

ehin akanak kajsi moda kaj o Roma kieren lajfy, sikhawen sar dźi-

wen, bijawa, bonia. Palis dźiene sawe łen obdikhen andre Polska ći 

andro swetos pisinen komentażi, sthowen życzenia. Ehin tiź lajfy 

sar peswareso igien ważno kierdźias maśkro Roma he kamen kaj 

buteder Roma te dodźianen pes pał so dźiał. Najekhwar Romane 

lideri sthowen pengre oświadczenia, odezwi ko Roma pał Romane 

sprawi pro kanałos Yoy Tube. Dowakieren pes maśkar pende pał 

internetos he wykożisinen andre koda ćhiba romano, polsko he 

angielsko. Koda ehin igien ciekawo bo miśinen o ćhiba he dźianen 
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pał so dźiał. Internetos powodineł kaj maśkar familie nawet sar 

beśen dur ehin kontaktos, pozwolineł łenge te likiereł pes andre 

grupa he te na bistereł sar kampeł pes te zachowineł kaj palis te na 

jaweł ładź. Andro dźiwipen pro sako dźiwes Roma musinen łaćhes 

andre peskre śere te dumineł sar te dźiweł andre newe thana An-

gliate kawka kaj te na zabistereł phurane Romane tradycji, he katar 

jon ehin a so najważneder kaj te jawen ćiaćikane Roma. So ehin 

ciekawo to koda so łonczyneł saworen Romen Polskatar, a koda 

właśnie ehin kada kaj ehin jon Polskatar. Dureder ehin ważno kate 

sawi Romani grupa podźian, ale najważneder sawi famelijatar. Sar 

pes beśeł maśkro adeci różna dźiene pał różna kulturi andro kajso 

foros sar o Londynos kamepeł te dźianeł sar te ulikiereł koda ko me 

som. O Roma igien łaches dźianen sar koda te kiereł kaj te jawen 

Roma he Roma Polskatar he Polaka he Anglika. 

5.5 Dźiwipen andre Anglia-barwalipen, 

        siklaripen, bući.

Perdało but familii sawonenca kierdźiam o wakeribena beśipen 

andre Anglia ehin perdałende okazja kaj pes te barwalaren, te pod-

hazdeł peskro than maśkro na-Roma, ophuterdo ehin łen drom ko 

siklariben, buchłeder kontakti manuśenca, te dodźianeł pes buteder 

pał swetos he sar pes andre łeste te odrakheł. Kodaso ophenen 

manuśa sawe jawłe kie Anglia sar sas cikne ćhawore he skunćinde 

angielsko siklaripen abo so phende łengre dada, na róznineł pes 

but kołestar so ustalinde o naukowcy sawe załenas pes Polskone 

swetoskre phiripnaha (Burrel, 2009, Garapich, 2013, White, 2011). 

Kada kaj ehin łen łaćhi opieka socjalno, sigieder śaj doresen khera, 

nane problemos te rakheł buci he koda sawe ehin bare możliwości 

perdało ćhawe, to phende kaj koda ehin najbareder łaćhipen sawo 

doresen pre swetoskro phrirben. Nawet sarbi muśinenas te poćineł 

waśkoda kołeja kaj kontaki familiaha andre Polska na ehin kajse 

sarbi kamenas abo na podlikeren Romani tradycja he ćhib. Ehin kajse 

phureder Roma Angliate, kaj dukhał łen koda, kaj łengre ćhawe 

he wnuki na zawśe wakieren pro romanes he na ulikeren Romane 
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tradycji. Wspólno perdało buteder dźiene badimen ehin koda kaj 

pro sako dźiwes andre Anglia nane dyskryminimen perdało kada 

kaj ehin jon Roma, akceptimen łen, a sar witraden andre Polska 

dodikhen kaj ehin dyskryminimen. Dźwipen andro kajso than kaj 

dźiweł adeci dźiena pał różna kulturi, powodineł kaj manuś ehin 

nadodikhło kaj ehin awer. Phenen kaj andre Anglia „na ćiuinen 

kaj dikhen pre łende bo ehin Roma“, niko pre łende na sikhaweł 

anguśteja ani jawnie nane dyskriminimen. Sar wakeren „kadaj 

nane dyskryminacja“ podkreślinen, kaj łokhes łengie te wdźiał 

maśkar adeci różna kulturi andre bare angielska fora. O dźiwipen 

andre Anglia sikaweł łengie sar bangies dikhen pro Roma andre 

Polska. Andre Anglia dikhen pre łende kawka samo sar pro Polaka 

na jekhwar kada łengie pasineł. Andre Anglia ehin tiź kawka kaj 

rakhen pes na-Roma kate Polska, Romenca Polskatar andre Pol-

sko sklepa (kaj rado cinen) ći andre buci. Na-Roma pszechordinen 

peskre uprzedzenia ko Roma, he jon phenen Anglikiengie kaj koda 

ehin Roma na Polaka. 

5.6 Romengro swetoskro phiriben 

       sar wpłnindźia pre łengro religijno dźiwipen. 

Jekh istotno so ustalindźiam andre amare badańia ehin analiza konwersji 

(sar pszedźian pre awer wiara) Roma andałe Polska imar buteder sar 

25 (biśtepańć berś) pszedźian andro Chrześijańsko Zboros Świadków 

Jehowy. Sar phenen o Światki Jehowy śaj jaweł buteder sar ezeros 

Romane wiznawci, trudno te pheneł ći koda ehin ćiaćies. Dumi sawe 

amenca denas Świadki sar he na Świadki, he oła so odgełe andałe 

zbori dićhoł kaj pre awer wiara pszedzian igien but dźiene, ehin koda 

powszwchno, prawie sawonenca so łenca wakierahas phenenas, kaj 

andre familija ehin łen choć jekh kajso dźieno so pszegielas pre awer 

wiara. Soskie o Roma dźian andro zbori Świadków Jehowy?

Bo o zboris Śwadków Jehowy ta bezpieczno than ehin kodoj kawka 

sar andre famelija. Ehin kajse dźiene so phenen, kaj sar pen rakhłe 

andre Anglia o zboros ehas łengro dujto kher. Łe Polkenca łonćinełas 

łen kada so jekh he awer dźianen ćhib he kultura. Roma ile udźiałos 

andro zborosko dźiwipen. Pomożinenas łengie te wiraineł łe stresoha 

he te mareł pes łe problemenca sawe terdźionas łengie kaj te chudeł 

statusis imigracyjno. Pro samo poczontkos sar kamenas kodoj te 
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zabeśeł ważneder ehas koda than kaj śaj pes dodźianenas sar so te 

doreseł khera, buci, so pes łengie należineł a so na. Pomożinenas 

Romengie. Waśkoda kaj o Roma kierenas bući andro zboros sikade 

pen te ćitineł, śukar pes te wipheneł, te argumentineł, buchłeder te 

prindźiareł o swetos. Pomożindźias koda łengie feder pes te integrineł 

awronenca, Polakenca sawe tiź wikidłe swetoskro phiriben. Śaj phenas 

kaj dodikhlam andro dźiene sawone wakierahas koda kaj aćile Świadki 

Jehowy ehin perdałende sarbi chudłe barwalipen he integracja. Zboris 

Świadków ehin atrakcyjno perdało Roma bo ehin kodoj uthode zasadi 

igien podobna andre kada so ehin andro Romanipen. Dźiał pał koda 

kaj ehin zorało podźiałis pre koda so należineł kie dźiuwli he ko murś 

andre famelija, skromność he tradycja andro urawipen he dźiwipen, 

paciw phurengie, he kada pałsoste pes na wakiereł a ehin maśkro 

Rom he Romni. Igen ważno perdało Świadki Jehowy ehin rat np. nane 

wolno ani te deł warekaskie peskro rat ani tiź te pszyłeł. Pało rat an-

dre Romani kultura tiź ehin wareso. Phenenas kaj łe Światkien ehin 

tiź kajso wareso podobno sar ko Roma Mageripen. Dźieno śaj jaweł 

wyćido kato Zboris sar kiereła poważne przestempstwo, kiereła bući 

andro sługadźia, śungune, banges dikhen pre symbole narodowa (kajse 

sar flaga, Światki phenen kaj paćiw flagakie to zabobonos).

5.7 Wisaluwena kie Polska. 

       Brexsitos.

Andre but wakeribena Romenca sawe wisaliłe pen pałe deł pes te 

dodikheł, sar zorałes ehin jon spandłe łe thanenca he dźienca katar 

poddźian, koda ehin kamlipen ko than kaj wibarile, kaj dźiwenas 

łengre dada he famelija. Sar phendźias amengie jekh ekspertos 

andałe Romane sprawi. Ehin kajse Roma kaj perdał łende swetoskro 

phiriben he beśipen andre Anglia ehas igien pharo, ćiuinenas pes 

kodoj korkore he na pasinenas kodoj. Dźiene kate Bergitka Roma 

phenenas, kaj naści pobisteren thana katar ehin he dźiwipen sawo 

łen kodaj sas, a sawo Angliate naści prowadzinen (bari familia-

,śukareder than, but dźiene sawe dźianen). O wisaluwena perdał 

łende ehin ważno bo sikhaweł łengie kaj e wspólnota deł łengie 

zor, wsparcie, braineł łen, pomożineł andre but sprawi, he załen 

than maśkar peskre Roma, a śaj koda naśawenas sar witradłe he 

rakhłe pes maśkar awer dźiene a zależynenas łendar ći koda ehas 

familia ći znajomi. 

Doświadczenia sawe skidłe dźiene pał swetoskro phiriben, a pa-

lis wialile pen pałe zorałeder wzmocinde kamlipen ko than katar 
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witradłe, he ko dźiene sawen omukłe, ehin kie peste. Perdał awer 

dźiene o wisaluwena na has możliwa bo cało famelija dźiweł he 

ehin andre Anglia, zaś muśinenas bi te omukheł peskren a koda 

igien na kamen. Perdało dada ehin ważno, kaj o ćhawe sawe phiren 

andre angielsko szkoła, łaćhes pes odrakhen andre koda systemos 

a ehin dar, kaj andre Polska bi kawka na jawłas. Kołestar so amen 

dodźiandlam pes ehin Roma sawe igien pes zastnowinen he ehin 

ćiepo pes daran sar koda saworo jaweła, na kamen pes te wisa-

loł, kawka samo duminen, tiź na ćiak o Roma ale he awer dźiene 

Polskatar. Andro czerwcos 2016 berś sas kierdo referendum andre 

Angli, ći kamen kaj e Anglia te widźiał kate UE. Buteder dźiene 

ophende pes pał Bexitos, a koda nane miśtes perdało dźiene pro 

swetoskro phiriben kate Europa, perdało Roma tiź.

6.  Pre agor saworo 
     skidlam te jekh

Sar skonćindźiam o badania naukowe uświadomindźiam peskie kaj 

imar 25 berś ehin najbareder etniczno swetoskro phiriben andałe 

Polska – andro 70 berśa sar o Niemci witradenas, ći o polska Żidi 

andro 1968 berś. Kampeł te pheneł, kaj koła but dźienengro etniczno 

swetoskro phiriben andałe Polska pszegiela kawka, sarbi na jawełas. 

Trundno koda te tłumaćineł kaj ćiuno dźiene witradenas, bo sar dihlam 

Angielsko Raipen pisinenełas liła kie Polsko Raipen kaj ezeros Roma 

całone famelijenca pszytradłe kie Anglia, koda śaj prowadzineł andro 

dyplomatyczno spięcie. Przypadki Mławatar, Newi Hutatar he Czar-

nogóratar sikhawen kaj sar dikheł pes pro Roma he łengre sąsiady, 

he sarbi ginehas keci ehin gadźie a kecie Roma to wydźiała amengie 

kaj buteder Roma niż gadźie decidinen pes pro swetoskro phiriben. 

Pał koda wakierenas imar o Romane organizacji, ale amaro nauko-

wo raportos ehin pirszo sawo potwierdizneł koda faktos. Romengre 

swetoskre phiribena doprowadzinde andre koda kaj andre Polska ehin 

but ćiuneder Roma niż sas a śaj jawel meg ćiuneder.
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Awer amaro wnioskos ehino kajso, kaj Romengro swetoskro phiriben 

na ehas buteder „awer” ani „egzotyczna” bo pheneł pes kaj phiriben 

ehin andre łengri kulturata, ale ehin socjologicznie, ekonomicznie he 

historycznie sphandłe Polskona historiaha he thanenca kaj beśenas. 

Romengre swetoskre phiribena pało 1989 berś jekhe seratar ehas 

możliwa bo ophuterde ehas droma andre kaja część Europy, a awrona 

seratar ehas zmiany polityczna he gospodarcza dźiwipen sas pharo 

he rodenas feder than andro dźiwipen. Jekh dźiene witradenas ko-

doj he pałe nielegalnie, a awer witradenas he mangenas pał azylos 

polityczno. Waśkoda, kaj koła witdradipena ehas całone famelijenca 

azylos polityczno ehas perdał łende najfeder, dodatkowo barołas bari 

holi Polakendar ko Roma, bo ehas jon ćoreder he rodenas pszyczyna 

a rakhłe peskie kozłen ofiarnen – Romen.

Podobnie ehas pało 2004 berś pre Romengro swetoskro phiriben 

ale akor ehas pre but barader skala. Koda sar pengie denas rada 

te załeł pes phureder manuśenca, dadenca sawe aćile khere, 

sar peskie uthowenas dźiwipen kodoj kaj witradełe, rozłunka, 

wisaluwipena śaj zaryzykinas he phenas, kaj łe Romengro swe-

toskro phiriben Polskatar nabut różninen pes kato awer dźienegro 

Polskatar.

O swetoskro phiriben sikaweł igen but kontakti maśkar Romane 

grupi, so ehin sphandło beśipnaha, newe prindźiaripena. Wakierhas 

dźienenca pało duj grupi, dikhlam kaj łen penca weri, sigieder kieren 

razem różna bućia. Jekha seratar Polska Roma ulikieren phurani 

Romengri kultura, a o Bergitka Roma szainen he ła psziłe. Awra 

seratar ehin oporis kate Bergitka Roma kaj Polksa Roma kamen 

łengie te naćhiweł Bare Szereskri władza. Kada saworo sikhaweł 

kaj uthoweł pes newo wymiaris andre Romani tożsamość, sawi 

phageł phurane podźiały maśkar łengre grupi. 

O Roma sawe beśen pałe granica zden peskie sprawa ko jon ehin, 

ehin świadoma kaj ehin tiź Polaka, iłeja łeperen than katar poddźian, 

rozumine he ćiuinen so kode ehin Polskość. Sikaweł pes koda pro 

sako dźiwes, rado chan Polsko chaben, ophenen sawi Polska ehin 

śukar, obdikhen Polsko telewizja ći baśawipen, łeperen peskro ter-

nipen andre Polska. Podobie ehin ko Polaka. Dźiene sawe pszytradłe 

sar sas ćhawengie abo pes ulile Angliate, ehin łen buteder sthodźi 

tożsamość. Ehin jon Romengie, a ale tiś Polakengie, Anglikiengie, 

podobnie sar łengre rówieśniki kate Polska. Polskaha łuncineł łen 

familia he tradycja, ale o kręgos szkonlo he edukacyjno ehin imar 

angielsko. 
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