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Gazeta Wyborcza 2001-2012
Romskie Rewolucje
W piątek w Koninie rusza kolejna odsłona cyklu Wielkopolska: Rewolucje. Swój projekt z
Romami przygotowała Joanna Warsza. Początek to wciągnięcie flagi romskiej na konińską
Wieżę Ciśnień. - To symboliczne oddanie miasta na kilka dni Romom - mówi Agata Siwak,
kuratorka Rewolucji

Olsztyńscy Romowie na deskach stołecznego teatru
GW - Olsztyn ROBERT ROBASZEWSKI 25-08-2012
- Olsztyn ma jakiś magnes - wyznała piosenkarka Iwona Węgrowska, która z aktorką
Katarzyną Jamróz przyjechała tu, by wziąć udział w sesji zdjęciowej przed spektaklem „Jak
kochać to Cygana”

Ludzie uśmiercili śmierć, a my się na to nie zgadzamy
GW - Wrocław JOANNA BANAŚ 17-08-2012
- Staramy się zachować godność ludzkiej śmierci w świecie, w którym umierający jest
wpychany pod narkozę, za parawan - mówi Karol Parno Gierliński, członek starszyzny rodu
Sinti, znawca kultury i obyczajowości romskiej

Strach przed romską zarazą
GW - Wrocław (DLO WR) MARZENA ŻUCHOWICZ 13-07-2012
Wszyscy na osiedlu wiedzą, że Romowie nie płacą podatków i dobrze żyją z żebractwa. W
oblanym benzyną baraku mieszkała Lina z synową i szóstką dzieci. Nie zdążyli ich podpalić

Kogo nie lubi Polak
Gazeta Wyborcza (DGW RP) RENATA GROCHAL WOJCIECH SZACKI 13-06-2012
Największą niechęć odczuwamy wobec mniejszości seksualnych. Po nich są Romowie,
Arabowie i Żydzi. Mniej niechętni jesteśmy wobec Rosjan i Niemców

Dla dobra dziecka?
GW - Poznań LUDMIŁA ANANNIKOVA 26-04-2012
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Miesięczna Ralda, która tydzień temu trafiła do szpitala, nie wróci do rodziców. - To może
spotkać każdą rodzącą w Polsce rumuńską Romkę - ostrzega Katarzyna Czarnota ze
Stowarzyszenia Nomada

Romska rodzina szuka domu
GW - Poznań LUDMIŁA ANANNIKOVA 20-04-2012
- Wystarczy nam rudera albo kontener. Będziemy płacić - zapewniają rumuńscy Romowie.
24-osobowa rodzina z małymi dziećmi nielegalnie zajmuje pustostan przy Drodze Dębińskiej.
Właściciel budynku chce ich wyrzucić

Jak tym ludziom pomóc?
GW - Poznań LUDMIŁA ANANNIKOVA 19-04-2012
24-osobowa romska rodzina z Rumunii zostanie dziś usunięta z zajętego nielegalnie
pustostanu. Najmłodsze dziecko urodziło się cztery tygodnie temu. - Na razie nie ma żadnej
możliwości, by im pomóc - mówi Patryk Pawełczak, pełnomocnik ds. mniejszości
narodowych. A w czasie Euro takich rodzin do Polski przyjedzie więcej

Pochwała aktywnych Romów
GW - Szczecin MONIKA ADAMOWSKA 18-04-2012
Stowarzyszenia, gminy, instytucje mogą się ubiegać o rządowe pieniądze na programy
przeciwdziałające wykluczeniu Romów

Okragły stół w sprawie Romów
GW - Wrocław JACEK HARŁUKOWICZ 12-04-2012
Ponad trzy godziny dyskutowali wczoraj o sytuacji koczujących we Wrocławiu rumuńskich
Romów przedstawiciele wojewody, samorządu, służb i organizacji pozarządowych.

NIE JESTEŚMY GOTOWI, BY POMAGAĆ ROMOM
GW - Wrocław ROZMAWIAŁ JACEK HARŁUKOWICZ 11-04-2012
- Koczujący u nas Romowie to tacy sami ludzie jak my, tyle że w gorszej sytuacji materialnej.
Niedługo będziemy mieli wokół nas coraz więcej sąsiadów o innym kolorze skóry i
obyczajach. Musimy przygotować się, by im pomóc - mówi Dariusz Tokarz, pełnomocnik
wojewody dolnośląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych

Czyszczenie Romów
GW - Wrocław JACEK HARŁUKOWICZ 23-03-2012
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- Straż miejska zapowiedziała, że nas stąd uprzątnie - mówią Romowie z ul. Kamieńskiego.
Strażnicy odpowiadają, że to nieporozumienie. Że chcieli tylko uprzątnąć teren obozowiska.
Broń Boże ludzi

O rasizmie miejskich urzędników
GW - Wrocław 21-03-2012
W ostatnich dniach rozgorzała dyskusja na temat rasizmu we Wrocławiu. Wszystko w wyniku
nieco absurdalnej i gorzkiej historii wystąpienia publicznego szefa wydziału promocji miasta
Pawła Romaszkana.

Są pieniądze na pomoc Romom
GW - Poznań LUDMIŁA ANANNIKOVA 07-03-2012
Dodatkowe lekcje dla małych Romów oraz romski asystent rodzinny pojawią się wkrótce w
Poznaniu. Projekty zostaną sfinansowane z Rządowego Programu na rzecz Społeczności
Romskiej

Nie wpuściła Roma. Teraz musi go przeprosić
GW - Poznań SYLWIA SAŁWACKA 01-03-2012
Właścicielka poznańskiego klubu Cuba Libre ma przeprosić Roma, którego nie wpuściła do
lokalu ze względu na pochodzenie etniczne. - Jestem wzruszony, szczęśliwy. Liczę, że ten
wyrok pomoże innym w walce o prawa człowieka - mówi wyproszony z lokalu Adam
Głowacki

Wrocław bezradny wobec Romów
GW - Wrocław JACEK HARŁUKOWICZ 01-03-2012
Miasto przez lata nie wypracowało sposobu na nielegalne koczowiska Romów. Mieszkańcom
obozowiska przy ul. Kamieńskiego właśnie zakomunikowano, że mają się wynosić. Ci już
zapowiadają, że jeśli ich przegonią, rozbiją swój obóz gdzie indziej

Romowie skarżą Rutkowskiego
Gazeta Wyborcza (DGW RP) WRÓB 20-02-2012

Cyfryzacja mniejszości
GW - Krak? BARTŁOMIEJ KURAŚ 29-12-2011
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Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych chciały po podziale MSWiA, któremu do
tej pory podlegały, trafić pod skrzydła Ministerstwa Kultury. Trafiły do resortu administracji i
cyfryzacji.

Uczysz romskie dziecko? Przyjdź!
GW - Poznań LUDMIŁA ANANNIKOVA 23-12-2011
Romskie dziecko nie przyzna się, że czegoś nie rozumie, bo nie chce się czuć
gorsze.Nauczyciel musi wiedzieć, jak z nim rozmawiać

Romowie chcieli się odwdzięczyć
GW - Bydgoszcz AT 21-12-2011
Zespół Roma (na zdjęciu) wystąpił wczoraj w Centrum Onkologii. Artyści uświetnili
spotkanie opłatkowe pracowników szpitala. A dzisiaj dadzą koncert dla pacjentów. W
Centrum Onkologii leczy się wiele

Romskie pielgrzymowanie
GW - Częstochowa DS 05-12-2011
Z bukietem czerwonych róż dla Czarnej Madonny na doroczną pielgrzymkę przyjechali
Romowie. Jak zawsze towarzyszył im krajowy duszpasterz ks. Stanisław Opocki, zwany
przez Romów „Roman Rashaj” (romski

ZACISZE ZA GŁOŚNE PO BUŁGARSKU
GW - Warszawa GRZEGORZ SZYMANIK 02-12-2011
- Ichnia młodzież kopuluje na schodach, a pieluchy w koszach kipią - grupa mieszkańców
Zacisza skarży się na głośnych „Romów i Bułgarów”. Wsparli ich radni

CZY WINNI SĄ WSZYSCY ROMOWIE?
GW - Poznań SYLWIA SAŁWACKA, ROZMAWIAŁA 14-11-2011
Po materiałach o rozbiciu gangu cygańskiego w Wielkopolsce w miastach na południu
regionu Cyganom odmawiano obsługi w bankach i sklepach. - Czy pochodzenie sprawców
jest kluczowe? Nie może być tak, że za czyn kilku osób odpowiada cała zbiorowość cygańska
- mówi prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce

Żebrak walczy o kruchtę
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GW - Warszawa TOMASZ URZYKOWSKI 08-11-2011
Bijatyka w kościele św. Anny. Do rękoczynów doszło między okupującymi przedsionek
grupami polskich i romskich nędzarzy. Są zniszczenia. - Problem żebraków wymknął się spod
kontroli - alarmuje ksiądz rektor

Gang, co miał odmienić życie
GW - Poznań PIOTR ŻYTNICKI 04-11-2011
Szukali biednie wyglądających ludzi. Obiecywali, że odmienią ich życie. Prokuratura ujawnia
metody gangu wielkopolskich Romów.

Nagroda za badania Romów
GW - Bydgoszcz AT 03-11-2011
Urząd Marszałkowski został nagrodzony w ogólnopolskim plebiscycie „Know Health” za
program profilaktyczny dla społeczności romskiej.

Liczyli na pracę w Anglii, lądowali na ulicy
GW - Poznań PIOTR ŻYTNICKI 03-11-2011
Gang wywiózł do Anglii ponad 200 osób, by na ich nazwiska wyłudzać zasiłki socjalne.
Zarobił dwa miliony funtów.

Nie dziwcie się, że oprócz kwiatów przynosimy chleb
GW - Poznań ROZMAWIAŁA SYLWIA SAŁWACKA 02-11-2011
Zabieramy na cmentarz dobre jedzenie, żeby zmarły się z tego ucieszył - tłumaczą Romowie.

To tylko lokalna frustracja
strony lokalne GW - Krak? ROZMAWIAŁ JAROSŁAW SIDOROWICZ 26-10-2011
ROZMOWA Z prof. Barbarą Weigl* JAROSŁAW SIDOROWICZ: W zeszłym roku omal
nie doszło do linczu romskiej rodziny w Limanowej, teraz obrzucono butelkami z benzyną
dom Romów w Krośnicy. Czy w polskim społ

Kto nie wpuścił Romów?
strony lokalne GW - Poznań SAW 25-10-2011
W dyskotece Cuba Libre doszło do naruszenia dóbr osobistych, ale dopuścili się tego
ochroniarze, którzy nie wpuszczali tam Romów, a nie sama właścicielka - uznał wczoraj Sąd
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Okręgowy w Poznaniu. I oddalił powództwo w głośnym procesie cywilnym Romów
przeciwko Klaudii Lopez, szefowej dyskoteki.

Koktajlami Mołotowa w romskie domy
strony lokalne GW - Krak? JAROSŁAW SIDOROWICZ 25-10-2011
W Krośnicy koło Krościenka nad Dunajcem ktoś w ubiegły piątek zaatakował miejscowych
Romów. Jeden z ich domów został obrzucony butelkami z benzyną. Policja szuka sprawców

Ksiądz dla Romów za dobry
Gazeta Wyborcza BARTŁOMIEJ KURAŚ, KRAKÓW 14-10-2011
Ks. Stanisław Opocki został odwołany z parafii, w której od 28 lat opiekował się biednym
romskim osiedlem. Tarnowska kuria twierdzi, że chce wyciszyć konflikt polsko-romski

MIEJSCE RÓŻNYCH KULTUR
strony lokalne GW - Olsztyn ROBERT ROBASZEWSKI 05-10-2011
Otwarto nową siedzibę Świetlicy Romskiej. Oficjele przecięli wstęgę, pokrojono tort w
kształcie flagi romskiej, były przemowy itd. Ale najważniejsze powiedzieli sami Romowie. To miejsce jest dla nas bezcenne

Bułgarscy Romowie się boją
Gazeta Wyborcza ROZMAWIAŁA DOMINIKA PSZCZÓŁKOWSKA 04-10-2011
„Nie chcemy żyć w cygańskim państwie” - to jedno z haseł antyromskich manifestacji, jakie
od ponad tygodnia przetaczają się przez Bułgarię.

Zawieszenie broni w wojnie polsko-romskiej w Kowarach
strony lokalne GW - Wrocław KATARZYNA LUBINIECKA 29-09-2011
Radni z Kowar, rozzłoszczeni wyzwiskami pod swoim adresem, omal nie zastopowali
programu pomocowego dla tamtejszych Romów. Na szczęście Romowie okazali się
mądrzejsi i zadeklarowali, że sami zdyscyplinują tych członków swojej społeczności, na
których są skargi.

Radni upominają się o mniejszości w telewizji
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GW - Białystok KŁ 15-09-2011
Stanowisko w sprawie zdjęcia z ramówki TVP Białystok programów mniejszości
narodowych przygotowali białostoccy radni. Mowa o audycjach romskiej, tatarskiej i
rosyjskiej.

CHORE ZASADY RZĄDZĄ DEPTAKIEM
GW - Szczecin Paula Skalnicka-Kirpsza, Gazeta Wyborcza 12-09-2011
Nie podobają mi się okrzyki mieszczan domagających się „usunięcia tych śmierdzących i
nachalnych meneli”. Jeszcze bardziej nie spodobało mi się, gdy dwóch takich „lokalsów” w
piątkowy wieczór osaczyło mnie pod redakcją sapiąc „no daj fajkę, kobieto” - pisze

Policja się obudziła
GW - Białystok JOANNA KLIMOWICZ, WOJCIECH WIĘCKO, JOK 06-09-2011
Organizatorzy Marszu Jedności, zakłóconego przez grupę skinów, prosili policję o
zapewnienie im bezpieczeństwa. Obawiali się łysych chuliganów, wymachujących pięściami i
wykrzykujących: „Polska cała tylko biała”. Dowódca mundurowych zlekceważył prośby: Dopóki tylko krzyczą, nie będziemy reagować. To wolny kraj

Antyromskie wrzenie na północy Czech
Gazeta Wyborcza LUBOSZ PALATA, PRAGA 30-08-2011
Setki policjantów pilnują porządku w tzw. Worku Szluknowskim na północy Czech, gdzie co
i raz dochodzi do awantur z Romami.

Spotkanie Kultur na szczecińskim Zamku
GW - Szczecin SL 29-08-2011
Romowie, Ukraińcy i Pomorzanie z Brazylii. To m.in. oni przyjechali do Szczecina na
tegoroczny festiwal Spotkanie Kultur. W sobotę wystąpili na szczecińskim Zamku, by
pokazać, że granice nie istnieją.

Polacy znów nas biją
GW - Katowice MAŁGORZATA GOŚLIŃSKA 25-08-2011
Ktoś rozrabia na zamieszkanej przez Romów ulicy w Zabrzu. Urzędnicy i policja zapewniają,
że nie ma w tym podtekstu rasowego. Ale Romowie są innego zdania, mają pretensje o brak
pomocy
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Odra wraca jak bumerang
GW - Bydgoszcz AT 10-08-2011
Trzy osoby w Bydgoszczy zachorowały na odrę. Wszyscy są Romami. Inspektorzy sanepidu
przypuszczają, że chorobę przywieźli z zagranicy.

Asystent ma pomóc i Romom, i urzędnikom
GW - Poznań LUDMIŁA ANANNIKOVA 26-07-2011
Pracownicy socjalni nie mogą się dogadać z romskimi podopiecznymi. Przeszkadza
nieznajomość języka oraz kultury. MOPR napisał już do ministerstwa wniosek o pieniądze na
zatrudnienie romskiego asystenta

MEN: Mali Romowie znają polski
Gazeta Wyborcza LUDMIŁA ANANNIKOVA, POZNAŃ 22-07-2011
Romscy uczniowie, którzy nie znają polskiego, uczą się w szkołach specjalnych. Resort
edukacji twierdzi, że przyczyn tego „należy szukać poza instytucjami edukacyjnymi”.

Posłanka ma pomysł, jak pomóc małym Romom
GW - Poznań LUDMIŁA ANANNIKOVA 21-07-2011
- Nauka języka jest kluczowa. Żeby sobie zaufać, trzeba się poznać, żeby się poznać, trzeba
ze sobą rozmawiać - mówi o problemie małych Romów posłanka Agnieszka KozłowskaRajewicz. I podsuwa pomysły, dzięki którym państwo może skończyć z kierowaniem dzieci
romskich do szkół specjalnych.

Musimy pomóc romskim dzieciom
GW - Poznań ROZMAWIAŁA, LUDMIŁA ANNANIKOVA 19-07-2011
Trzeba umożliwić dzieciom romskim pełną i skuteczną naukę języka polskiego - mówi
„Gazecie” Bartosz Arłukowicz, minister ds. wykluczonych.

Szkoła nie chce romskich dzieci
GW - Poznań PLENDZ, DANA, HERBATNIK 15-07-2011
Nie znają polskiego, więc szkoła uznaje ich za niepełnosprawnych. Co piąty uczeń
pochodzenia romskiego chodzi do szkoły specjalnej - pisaliśmy we wczorajszej „Gazecie”.

Trzeba pomóc Romom poznać polski
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Gazeta Wyborcza ROZMAWIAŁA LUDMIŁA ANANNIKOVA 15-07-2011
- Niemożliwe, by w jakiejkolwiek społeczności było tyle dzieci upośledzonych - mówi
Andrzej Marciniak z MSWiA.

CO UMIE MAŁY ROM
Gazeta Wyborcza LIDIA OSTAŁOWSKA, GAZETA WYBORCZA 14-07-2011
Jeśli stawką jest edukacja, polscy rodzice szaleją. Sprawdzają dziesiątki kosztownych
przedszkoli, wczytują się w rankingi szkół, słono płacą za korepetycje i dodatkowe zajęcia.
Wierzą, że porządne w

Szkoła Romów nie chce
Gazeta Wyborcza LUDMIŁA ANANNIKOVA, POZNAŃ, WSPÓŁPRACA MARIUSZ
KUTKA 14-07-2011
Nie znają polskiego, więc uznaje się ich za niepełnosprawnych. Co piąty uczeń w Polsce
pochodzenia romskiego chodzi do szkoły specjalnej. - To praktyki rodem z totalitaryzmu oburza się prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce

Starcie Romów z Polakami w Limanowej
GW - Kraków DM 26-05-2011
Dziesięć osób usłyszy zarzuty udziału w bójce pomiędzy romskimi i polskimi mieszkańcami
Limanowej, do której doszło we wtorek.

Romowie czekają na cud
Gazeta Wyborcza JACEK PAWLICKI, GYÖNGYÖS 23-05-2011
- Wierzę, że za obecnego rządu będzie lepiej, ale jest tylko jedna osoba, do której mam
zaufanie, to Pan Bóg - mówi romski działacz na Węgrzech Zsolt Lakatos. Za nim leży wysoka
na dwa, a szeroka na co najmniej pięć metrów góra śmieci, wokół której biegają romskie
dzieci z Durandy

Cuba Libre za zamkniętymi drzwiami
GW - Poznań PIOTR ŻYTNICKI 30-04-2011
Sąd utajnił cywilny proces wytoczony Klaudii Lopez, właścicielce poznańskiego klubu Cuba
Libre, do którego nie wpuszczono Romów.
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Romowie na ekrany
GW - Olsztyn ROBERT ROBASZEWSKI 28-04-2011
Cyganie z Olsztyna mają dużą szansę wystąpić w nowym filmie Krzysztofa i Joanny Krauze
o poetce Papuszy. - Mieliby grać w zasadzie samych siebie, więc jestem przekonana, że
świetnie by sobie poradzili - mówi Irena Telesz

Romowie potrafią się bawić
GW - Białystok JOANNA KLIMOWICZ, ROZMAWIAŁA JOANNA KLIMOWICZ 21-042011
Czy to wesele, czy inne rodzinne uroczystości, Romowie czerpią z życia garściami. Papieros
w kąciku ust, kolorowa wirująca spódnica - to świat, do którego zajrzał fotograf Arkadiusz
Gola

Obieg mowy nienawiści
Gazeta Wyborcza JOANNA KLIMOWICZ 19-04-2011
Specjalne narzędzie do monitoringu sieci znalazło ponad 150 tys. fragmentów tekstów, które
zakwalifikowało jako mowę nienawiści. Jedna trzecia wypowiedzi dotyczy Żydów.

Obrzydza mnie nasza apatia
GW - Poznań SYLWIA SAŁWACKA, GAZETA WYBORCZA 16-04-2011
Policja - po zażaleniu Stowarzyszenia Romów w Polsce - wszczyna dochodzenie w sprawie
znieważenia Romów w poznańskiej dyskotece Cuba Libre. To już trzecie podejście
prokuratury. Wcześniej dwukrotnie

Unia ma integrować Romów
Gazeta Wyborcza TOMASZ BIELECKI, BRUKSELA 06-04-2011
Bruksela domaga się od wszystkich krajów UE, by przedstawiły szczegółowe plany pomocy
Romom. - Dobre chęci nie wystarczą. A z konkretnymi działaniami jest na razie źle - mówi
Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.

Radni PO porozmawiają o problemach Romów
GW - Poznań SAW 30-03-2011
Najbliższe posiedzenie klub radnych Platformy Obywatelskiej poświęci sprawom romskim. Trzeba zastanowić się, jak rozwiązać nie tylko problem dyskryminacji Romów, ale też
kwestie ubóstwa, braku opieki zdrowotnej i pracy wśród Romów - mówi Marek Sternalski,
radny PO.
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Diagnoza nienawiści
Gazeta Wyborcza JOANNA KLIMOWICZ 14-03-2011
Żydzi, Rosjanie, geje i lesbijki - to pod ich adresem kierowana jest najczęściej mowa
nienawiści w internecie

Zabawa tylko dla białych
Gazeta Wyborcza WOJCIECH KARPIESZUK 07-03-2011
Dziś wejście tylko na zaproszenie - słyszą Afrykanie w jednym z warszawskich klubów. Za
chwilę bez zaproszeń wchodzą tam Polacy. W sobotnią noc sprawdzamy jeszcze inne kluby.
W tym samym czasie takie same prowokacje odbywają się w 14 innych europejskich
miastach

Lincz na Romach - nie było go, a teraz jest
Gazeta Wyborcza BARTŁOMIEJ KURAŚ, JAROSŁAW SIDOROWICZ, KRAKÓW 24-022011
Prokuratura w Limanowej zajmie się próbą linczu na romskiej rodzinie, choć przed
miesiącem przestępstwa nie widziała. To Prokuratura Generalna dyscyplinuje śledczych

Prokuratura: Dyskryminacja Romów to nie przestępstwo
GW - Poznań SYLWIA SAŁWACKA, PAP 23-02-2011
Poznańska prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie wyproszenia Romów z
poznańskiej dyskoteki. - Zwrócimy się o przyjrzenie się tej sprawie do prokuratora
generalnego - mówi wiceminister MSWiA Tomasz Siemoniak.

LEPSZY WSTYD NIŻ PROKURATOR
Gazeta Wyborcza EWA SIEDLECKA, GAZETA WYBORCZA 23-02-2011
W styczniu opisaliśmy przypadki niewpuszczania Romów do kilku poznańskich restauracji i
dyskotek. Teraz prokuratura - zawiadomiona przez poznańskiego radnego - nie dopatrzyła się
w tym przestępstwa:

Przyszli tylko Romowie
GW - Poznań SYLWIA SAŁWACKA, PIOTR ŻYTNICKI 17-02-2011
Nie doszło do mediacji między poznańskimi restauratorami a dyskryminowanymi Romami. Jesteśmy otwarci na rozmowy, ale właściciele lokali nie - żalą się Romowie. Prawdopodobnie
sprawa zakończy się w sądzie
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Romowie i restauratorzy przy okrągłym stole
GW - Poznań SAW 16-02-2011
Dziś w Poznaniu okrągły stół w sprawie dyskryminacji Romów w poznańskich lokalach. Trzeba rozpocząć dialog między Romami i właścicielami klubów - mówi Patryk Pawełczak,
pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

Białe ucho cygańskiego króla
Gazeta Wyborcza ALEX KŁOŚ 09-02-2011
Gdy król podejrzewa, że ktoś kłamie, każe mu złożyć przysięgę cygańską. Ma sposób, przy
którym każdy pęka

Romowie koncertują i zbierają na największy na świecie
papieski dzwon
strony lokalne GW - Poznań JAKUB ŁUKASZEWSKI 07-02-2011
Romscy muzycy jeżdżą po Wielkopolsce i podczas koncertów zbierają na największy dzwon
na świecie. A wszystko dla uczczenia 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II.

KROK W STRONĘ ROMA
strony lokalne GW - Poznań Joanna Żarnoch-Chudzińska i Sylwia Sałwacka, ?Gazeta
Wyborcza?, SAW, ŻAR 04-02-2011
Romowie chcą się zmieniać, po to, by nikt już nie wyrzucał ich z knajpy tylko dlatego, że są
Romami. My też musimy zacząć odrzucać krzywdzące ich stereotypy - piszą

Romowie: ta inność nie jest ani niebezpieczna, ani
szkodliwa
GW - Poznań ROZMAWIAŁA SYLWIA SAŁWACKA 28-01-2011
To, że ktoś mówi po romsku, że siada przy stoliku w większych grupach, to nie jest coś, co
można uznać za działanie aspołeczne i nieobyczajne. To tylko inność i trzeba ją
zaakceptować, bo świat jest różnorodny, nie wszyscy muszą tak samo mówić, ubierać się,
jeść.

MENU TYLKO DLA POLAKÓW
Gazeta Wyborcza SYLWIA SAŁWACKA, JOANNA ŻARNOCH-CHUDZIŃSKA,
POZNAŃ, ROMAN KWIATKOWSKI 27-01-2011
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Część popularnych restauracji i dyskotek w centrum Poznania nie wpuszcza Romów. Gdy
któryś się wśliźnie, wkracza ochrona. Choć to jawna dyskryminacja, niezgodna z konstytucją,
policja odrzuciła formalną skargę

TYLKO DLA POLAKÓW
Gazeta Wyborcza LIDIA OSTAŁOWSKA, GAZETA WYBORCZA 27-01-2011
W Poznaniu niektórzy restauratorzy nie wpuszczają Romów do swoich knajp. To dla Romów
żadna nowina. Żyją w Europie od kilkuset lat i doświadczyli, do czego jest zdolna w obronie
swego stylu życia. Ki

Dwaj Romowie oskarżeni
GW - Kraków PAP, MAKU 27-01-2011
Dwaj członkowie romskiej rodziny z Limanowej odpowiedzą przed sądem za groźby i napaść
na sąsiadów z osiedla. Prokuratura Rejonowa w Limanowej skierowała w tej sprawie akt
oskarżenia do sądu.

Kolorowe spódnice zostawiamy w domu, żeby was nie
drażnić
Gazeta Wyborcza SYLWIA SAŁWACKA, JOANNA ŻARNOCH-CHUDZIŃSKA 27-012011
- Po co nam ta otwarta Europa, skoro w samym jej środku segreguje się ludzi? - denerwuje się
Marek Miller z Poznania, którego wyproszono z restauracji. Bo jest Romem

ZBUNTOWANY ANIOŁ POKONA DYSKRYMINACJĘ
GW - Radom ROZMAWIAŁA KAROLINA STASIAK 25-01-2011
- Kultura romska jest specyficzna i zupełnie inna od polskiej. Szkoły często nakazują uczniom
noszenie mundurków. A dziewczynki romskie uwielbiają świecidełka i z tego mogą rodzić się
problemy - mówi Karolina Kwiatkowska, asystentka edukacji romskiej

Z oblężonych oskarżeni
Gazeta Wyborcza BARTŁOMIEJ KURAŚ, JAROSŁAW SIDOROWICZ, KRAKÓW 13-012011
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W lipcu w Limanowej policja musiała bronić romską rodzinę przed linczem rozwścieczonego
tłumu. Prokuratura postawiła właśnie zarzuty w tej sprawie. Oskarżonymi są wyłącznie
Romowie

W Bytomiu wciąż niespokojnie
GW - Katowice AM 30-12-2010
Jesteśmy trochę uspokojeni, ale daleko jeszcze do normalności - mówili Romowie po
wczorajszym spotkaniu z policją i urzędnikami magistratu. W mieście zanotowano przypadki
gróźb i napadów na Romów.

Wojewoda pomoże Romom
GW - Katowice MAG 23-12-2010
Po trzech tygodniach nękania bytomskich Romów sprawą zajęli się prezydent miasta i
wojewoda śląski. Do tej pory uważano, że to jedynie konflikt dwóch rodzin.

Diabeł puka do bytomskich Romów
GW - Katowice MAŁGORZATA GOŚLIŃSKA 22-12-2010
- W Bytomiu może dojść do tragedii - ostrzegają Romowie. Szantażowani przez szajkę
kryminalistów, już nie posyłają dzieci do szkół. Pierwsza rodzina w obawie o własne życie
wyprowadziła się do hotelu w innym mieście

Po co nam ta kultura?
GW - Wrocław BEATA MACIEJEWSKA 17-12-2010
O kulturalnych aspiracjach wrocławian, sztuce w cyberprzestrzeni, książkach dla
noworodków i drugim życiu Przedmieścia Odrzańskiego z Adamem Chmielewskim, szefem
miejskiej Instytucji Kultury Wrocław 2016, koordynującej starania miasta o tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury w 2016 roku - rozmawia

Żebrzący Romowie to zawodowcy
GW - Wrocław ROZMAWIAŁA AGNIESZKA CZAJKOWSKA 06-12-2010
Koczowisko z zewnątrz wygląda biednie, a oni mają tam generatory prądu, telewizory
plazmowe, komórki, samochody, po prostu wykorzystują nasz humanitaryzm
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Rom wiecznie obcy
Gazeta Wyborcza ROZMAWIAŁ W FINLANDII, JACEK PAWLICKI 03-12-2010
Przez całe wieki w Europie najróżniejsze władze pracowały nad tym, żebyśmy nie mieli praw,
żeby zrobić z nas wyrzutków. Czas z tym skończyć - mówi „Gazecie” romska działaczka z
Finlandii

Szpital przy Kraśnickiej zbada Romów - jako jedyny
GW - Lublin KINGA SMOLEŃ 27-11-2010
Tylko jeden ośrodek zainteresowany był przebadaniem lubelskich Romów. Białą niedzielę
zorganizuje dla nich w tę niedzielę szpital przy al. Kraśnickiej.

Wszystkie socjotechniki żebrania
GW - Wrocław ROZMAWIAŁA AGNIESZKA CZAJKOWSKA 20-11-2010
Na wrocławskich ulicach przybywa żebrzących. Piszemy o tym od kilku dni. Poznań miał
podobny problem, dlatego zatrudnił socjologów i organizację pozarządową, żeby zbadała
zjawisko żebractwa

Romowie polubili Wrocław
GW - Wrocław AGNIESZKA CZAJKOWSKA 19-11-2010
Romowie z dziećmi, których coraz więcej widać na wrocławskich ulicach, to mieszkańcy
nielegalnego obozowiska na obrzeżach miasta. Pochodzą z Rumunii. Wszędzie, gdzie się
osiedlą, żyją z żebrania

NIE DAJ SIĘ NACIĄGAĆ ŻEBRAKOM
GW - Wrocław AGNIESZKA CZAJKOWSKA, ROZMAWIAŁA AGNIESZKA
CZAJKOWSKA 16-11-2010
Na ulice Wrocławia wrócili żebracy. W niedziele klęczą pod kościołami, a w dni powszednie
nagabują przechodniów i klientów restauracji w Rynku. Większość z nich nas naciąga, a
wyżebrane pieniądze nie są wydawane na to, na co są zbierane

HOLOKAUST ROMÓW
GW - Białystok MONIKA ŻMIJEWSKA 13-11-2010
Na jednych zdjęciach: piękne ciemnowłose kobiety w kolorowych spódnicach, koralach,
chustach. Nikt jeszcze nie spodziewa się najgorszego. Na drugich - kobiety nagie, przerażone,
pędzone na miejsce kaźni...
15

Kubuś bajecznie o Romach
GW - Kielce MON 12-11-2010
Kulturę romską przybliży najmłodszym Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w swoim najnowszym
spektaklu „Baśnie cygańskie. Romane paramisia” Jana Mirgi i w reżyserii Ireny Dragan.
Premiera to także prezent dla widzów z okazji 55-lecia lalkowej sceny.

Co wy wiecie o Romach?
Gazeta Wyborcza AGNIESZKA CZAJKOWSKA 08-11-2010
By łamać stereotypy we Wrocławiu, wydają komiks o historii europejskich Romów. To
pierwsza taka publikacja w kraju dla dzieci i młodzieży.

Komiks o Romach
GW - Wrocław AGNIESZKA CZAJKOWSKA 05-11-2010
By łamać stereotypy o Cyganach, wrocławska fundacja Prom przygotowuje komiks o historii
Romów europejskich. To pierwsza taka publikacja w naszym kraju, a być może nawet w całej
Europie. Adresowana jest głównie do dzieci i młodzieży. Książka ukaże się w styczniu

Romskie Zaduszki z toastem
GW - Białystok JOANNA KLIMOWICZ 03-11-2010
Groby tonące w jaskrawych kwiatach i rodziny wznoszące toast za spokój zmarłych - tradycja
romskich Zaduszek, czyli Dywes Mułengo, wciąż jest kultywowana na Podlasiu

Czescy i polscy Romowie w oczach studentów z Wrocławia
i Ołomuńca
GW - Wrocław MARZENA ŻUCHOWICZ 21-10-2010
Studenci z Ołomuńca i Wrocławia zbadali kwestię trudnego sąsiedztwa czesko-romskiego i
polsko-romskiego. Jednym z owoców ich pracy jest wystawa „Romowie - zły adres”. Można
ją oglądać w klubie Kalaczakra przy ul. Kuźniczej.

Eksperci Rady Europy z wizytą u Romów
GW - Wrocław MARZENA ŻUCHOWICZ 20-10-2010
Wczoraj na wrocławskim Brochowie spotkali się z Romami i zwiedzali powstające tam
Centrum Kultury Romskiej

Rada Europy odwiedza wrocławskich Romów
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GW - Wrocław AGNIESZKA CZAJKOWSKA 19-10-2010
Eksperci Rady Europy przyjechali do Wrocławia, żeby podyskutować o sytuacji Romów. Na
tle Francji, Włoch czy Czech Polska wypadła całkiem nieźle.

Europa walczy z Romami
Gazeta Wyborcza DOMINIKA PSZCZÓŁKOWSKA, JACEK PAWLICKI, TOMASZ
BIELECKI 14-10-2010
Coraz więcej krajów Unii Europejskiej przyjmuje przepisy utrudniające życie imigrantów z
krajów biedniejszych. Najczęściej przepisy wymierzone są wprost w Romów. Dziś pomysły
polityków z Paryża, Helsinek i Mediolanu

Papusza w sześciu odsłonach
Gazeta Wyborcza ROZMAWIAŁA DONATA SUBBOTKO 06-10-2010
- Zanim zaczniemy resocjalizować Romów, jak postulują mądrale tego świata, dowiedzmy się
o nich czegoś - mówi scenarzystka i reżyserka Joanna Kos-Krauze, która z Krzysztofem
Krauzem kręci film o Papuszy i Romach
przez całą Europę akceptowane bez żadnego

Romską świetlicę zbuduje Caritas
Gazeta Wyborcza BARTŁOMIEJ KURAŚ, KRAKÓW, BS 22-09-2010
Caritas kupił działkę we wsi Koszary koło Limanowej, gdzie zbuduje świetlicę integracyjną
dla Romów. Rok temu gmina nie zgodziła się na nią na własnym gruncie

Koło Limanowej zbudują świetlicę dla Romów
GW - Kraków BARTŁOMIEJ KURAŚ, BS 21-09-2010
Caritas kupił działkę we wsi Koszary koło Limanowej, na której zamierza postawić świetlicę
integracyjną dla Romów. - To pomoże zakończyć spór o powstanie takiego budynku w
okolicy - komentuje ks. Stanisław Opocki, krajowy duszpasterz Romów

Nie widziałem szczęśliwych Romów
Gazeta Wyborcza DONATA SUBBOTKO, ROZMAWIAŁA DONATA SUBBOTKO 20-092010
Mistrz świata w kick boxingu jest bohaterem polskiego odcinka europejskiej serii „Być
Cyganem” w TVP Kultura
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WYKLUCZENI ŻYJĄ WŚRÓD NAS
Gazeta Wyborcza KARL-MARKUS GAUSS *, TŁUM. PIOTR BURAS 18-09-2010
Jakiś czas temu wybrałem się w podróż po południowej Słowacji. Po upadku władzy
komunistycznej na zatrutych terenach opuszczonych kombinatów przemysłowych i na
podmiejskiej „ziemi niczyjej” między st

573 gadziów w Święto Czereśni
Duży Format GRZEGORZ SZYMANIK, WSPÓŁPRACA AGATA SZTOBRYN 16-092010
- Dlaczego wasza szkoła ogrodzona jest murem? - Żebyśmy nie kradli

Podlascy Romowie: dym się rozwiewa
GW - Lublin JAKUB MEDEK 15-09-2010
Nikt nie wie dokładnie, ilu w Podlaskiem żyje Romów. Kilkadziesiąt lat temu przymusowo
osiedleni, wciąż jednak migrują. Coraz dalej, coraz rzadziej wracając. Jedno jest pewne cygański świat na naszych oczach znika

By nie byli „obcy”
GW - Lublin PAWEŁ P. RESZKA 15-09-2010
- Gdy jeszcze w trakcie naszych prac jeden z sołtysów na Śląsku Opolskim wywiesił tablicę z
niemiecką nazwą swojej wsi i to jeszcze nadaną za Hitlera, zaraz pojawiły się głosy: „Niemcy
wracają!”. Na szczęście rozsądek zwyciężył - opowiada prof. Andrzej Rzepliński. Jak
powstawała ustawa, dzięki której państwo uznało mniejszości?

Nieuk kujonowi nie zaszkodzi
Gazeta Wyborcza ROZMAWIAŁ ADAM LESZCZYŃSKI 11-09-2010
Kształcimy niewielką elitę. Resztę wyrzucamy za burtę - dr Przemysław Sadura *
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Romowie w Poznaniu boją się wysyłać dzieci do szkoły
strony lokalne GW - Poznań MARCIN KĄCKI, NATALIA MAZUR 28-08-2010
Stu, może nawet dwustu młodych poznaniaków nie pójdzie od września do szkoły. Bo rodzice
obawiają się, że ich dziecko zostanie porwane lub zgłupieje od nauki

CYGANIE w wielkim mieście
Wysokie Obcasy Kraj MARCIN KĄCKI 28-08-2010
Nożycami ogoliła córce głowę prawie na zero i wysłała do szkoły. Już bez obawy, że wciągną
młodą do samochodu i wywiozą

Reaktywacja dzikiego Bułgarowa
GW - Warszawa GRZEGORZ LISICKI 18-08-2010
Ledwo zamknięto Jarmark Europa - ostatnie wielkie targowisko na Pradze-Płd., już
nielegalny handel przeniósł się w inne miejsce - pod Dworzec Wileński. Teraz tam znajduje
się centrum dzikiego handlu na Pradze

Wśród Romów są partnerzy do dyskusji. Dostrzeżcie to
Gazeta Wyborcza ROZMAWIAŁA LIDIA OSTAŁOWSKA 04-08-2010
ROZMOWA Z Joanną Talewicz-Kwiatkowską * LIDIA OSTAŁOWSKA: 2 sierpnia wśród
setek europejskich Romów przy pomniku na terenie Zigeunerlager w Birkenau stanęli ci z
Limanowej. Niedawno cudem niemal unik

Romowie: Pamiętajcie o zagładzie
Gazeta Wyborcza SID, PAP 03-08-2010
O tolerancję, pomoc i upamiętnienie miejsc kaźni Romów apelowali wczoraj przedstawiciele
środowisk romskich w Muzeum Auschwitz II-Birkenau. Odbyły się tam uroczystości w 66.
rocznicę likwidacji przez

RPO zajął się sprawą Romów z Limanowej
Gazeta Wyborcza JAROSŁAW SIDOROWICZ, BARTŁOMIEJ KURAŚ, KRAKÓW 30-072010
Chodzi o konflikt między romską rodziną a pozostałymi mieszkańcami osiedla w Limanowej.
Tydzień temu Romowie omal nie zostali zlinczowani w swoim mieszkaniu przez
rozwścieczony tłum.
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Romowie donoszą do prokuratury
Gazeta Wyborcza SID, KUBA 28-07-2010
Stowarzyszenie Romów w Polsce zawiadamia prokuraturę, że podczas zajść w Limanowej
mogło dojść do nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym i rasowym.

TO NIE JEST KONFLIKT ETNICZNY
GW - Kraków ROZMAWIAŁ JAROSŁAW SIDOROWICZ 27-07-2010
W piątek grupa mieszkańców osiedla przy ul. Witosa w Limanowej próbowała wtargnąć do
mieszkania skonfliktowanej z mieszkańcami rodziny romskiej. Wczoraj władze Limanowej
zapowiedziały, że kupią kontener socjalny, do którego przeniosą romską rodzinę

Pozwólcie nam skończyć z Romami
Gazeta Wyborcza BARTŁOMIEJ KURAŚ, JAROSŁAW SIDOROWICZ, KRAKÓW 26-072010
Takie okrzyki wznosiło w stronę policji około stu osób, które próbowały wedrzeć się w
Limanowej do mieszkania romskiej rodziny. Poleciały kamienie i butelki z benzyną

Jak skończyć ze stereotypem Cygana
Tygodnik zDolnego Śląska ROZMAWIAŁA KAROLINA DROGOWSKA 27-05-2010
W Wałbrzychu stworzono pierwsze na Dolnym Śląsku stanowisko pełnomocnika prezydenta
ds. Romów. Jest ono unikatowe nawet w skali kraju, bo jeszcze nigdy podobnej funkcji nie
pełniła kobieta i w dodatku Romka

Opowieść o nowoczesnym Cyganie
GW - Olsztyn ROZMAWIAŁA MAGDALENA SPICZAK-BRZEZIŃSKA 08-04-2010
Ciężko Romom podjąć pracę, jeśli dzieciaki idą do szkoły, to jak coś zginie pierwsze
podejrzenia kierowane są do nich. To zniechęca do edukacji, szukania zajęcia - mówi Roland
Bilicki, muzyk i społecznik.

Sąsiedzi
Gazeta Wyborcza MAGDALENA GRZEBAŁKOWSKA 03-03-2010
Nie wskażę, kto wybił szybę, kto ukradł lampki sprzed domu Mimi, kto włamał się do baraku
starej ciotki Cyryl, kto przewrócił głuchego Moro. Nie powiem pani, kto wyzywa mnie od
smoluchów. Bo dla Cygana to śmierć mówić o swoich kłopotach obcym
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Romowie na szkolenia
GW - Opole JON 24-02-2010
Jest duża szansa, że kilkunastu Romów z województwa opolskiego weźmie udział w
szkoleniu, które szykuje wojewódzki urząd pracy. To początek zakładania przez nich własnej
działalności gospodarczej. Wc

Szef rumuńskiej dyplomacji obraził Romów
Gazeta Wyborcza MK 18-02-2010
Obrońcy praw człowieka domagają się dymisji szefa rumuńskiego MSZ, który zasugerował,
że Romowie są kryminalistami z natury.

Romowie dobrze zintegrowani
Duży Format MGR ANDRZEJ MIRGA, LIDIA OSTAŁOWSKA 11-02-2010
W „Dużym Formacie” 5 listopada 2009 ukazał się reportaż Lidii Ostałowskiej zatytułowany
„Użycie” z nadtytułem „Cyganie źle zintegrowani”. Reportaż wywołał wzburzenie u szeregu
osób w Czarnej Górze. P

Romowie opowiadali wojewodzie o swych bolączkach
GW - Opole JOANNA PSZON 05-02-2010
Czegóż może brakować opolskim Romom, skoro dostają 800 tys. zł rocznie wsparcia z
państwowej kasy, mają swoje stowarzyszenia, swoich asystentów, rządowy program pomocy?
- Na przykład zimowych butów - usłyszał wczoraj opolski wojewoda.

Romowie kształcą się dzięki pieniądzom z Unii
GW - Lublin MAŁGORZATA SZLACHETKA 06-01-2010
Kursy komputerowe, na prawo jazdy i nauka angielskiego - z takiej szansy korzysta
dziesięcioro Romów z Lublina. Szkolenia zawodowe finansuje im Unia Europejska

NIE MOŻE DAĆ W MORDĘ
GW - Katowice MAŁGORZATA GOŚLIŃSKA 31-12-2009
Całą walkę „Dragona” z Andrychowa pojęłam dopiero, gdy zobaczyłam jego pierwszego
syna i ucznia, który urodził się z zajęczą wargą. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, która
wędruje między Andrychowem

Romskie baśnie z muzyką i po polsku
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GW - Radom ANNA JUREK 28-12-2009
„Cygański las”, „Księżniczka Kali Mura”, „Głupi Bakro” - romskie baśnie zostały wydane po
polsku na płycie. - Chcemy przybliżyć mieszkańcom Radomia naszą historię i kulturę - mówi
Adela Głowacka ze stowarzyszenia Romano Waśt

O ROMSKICH SPRAWACH
GW - Radom MAŁGORZATA RUSEK 23-12-2009
„Romowie przewodnik. Historia i kultura” Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt
- Pomocna Dłoń, Radom 2009 Co to jest romanipen, kiedy Cygan staje się magerdo i
dlaczego Romowie nie pracują w p

WSZYSCY ROMOWIE W SZKOLE
GW - Katowice Ewa Furtak 11-12-2009
Romskie dzieci w Żywcu chodzą do przedszkoli i szkół. Dlaczego? Bo w mieście nie tworzy
się dla nich specjalnych klas. Są traktowane tak jak wszyscy uczniowie - pisze

Cygańskie sztuczki
Duży Format ROZMAWIAŁ ROMAN DASZCZYŃSKI 26-11-2009
Zadzwonił do mnie szanowany Cygan. No, powiedział, prawdę napisałeś. Jakby ktoś się
ciebie czepiał, zadzwoń, masz ochronę od moich chłopaków

ROMOWIE WŚRÓD INNYCH
GW - Radom KAROLINA STASIAK 23-11-2009
Kursy fryzjerskie, lekcje angielskiego czy obsługi komputera, festiwal kultury, a w
przyszłości publikacja książki i płyty z bajkami - Stowarzyszenie „Romano Waśt” realizuje
program, który ma pomóc poprawić wizerunek Romów wśród radomskiej społeczności

Szpital przy al. Kraśnickiej zbada lubelskich Romów
GW - Lublin KINGA SMOLEŃ 13-11-2009
Miastu udało się wreszcie znaleźć ośrodek, który przebada lubelskich Romów. „Białą
niedzielę” zorganizuje dla nich Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy al. Kraśnickiej.
Odbędzie się w najbliższy w

Cyganie są Indianami, ponieważ pochodzą z Indii
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Nowy DF ROZMAWIAŁA LIDIA OSTAŁOWSKA 05-11-2009
Z PROF. LECHEM MROZEM * ROZMAWIA LIDIA OSTAŁOWSKA Na pomoc dla
polskich Romów rząd i Unia Europejska przeznaczają spore fundusze. Ale osiedle w Czarnej
Górze pozostaje slumsem, a bezrobocie wynosi 90

ROMOWIE PRÓBUJĄ SZANTAŻU?
GW - Opole JOANNA PSZON 29-10-2009
- Romom brzeskim nie chodzi o dzieci. Te skargi to ich metoda, by mnie do czegoś zmusić. A
ja nie dam im pieniędzy, dopóki nie przedstawią dowodów swej aktywności i stosownych
wniosków - mówi burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński

Romowie poskarżyli się posłom na dyskryminację w
opolskich szkołach
GW - Opole JOANNA PSZON 28-10-2009
Źle się dzieje Romom na Opolszczyźnie - z takim przeświadczeniem wyjechała wczoraj od
nas sejmowa komisja ds. mniejszości narodowych i etnicznych. W poniedziałek i wtorek
przyglądała się de facto dwó

Cyganów nie lubię, co raczej się podoba
Gazeta Wyborcza PAWEŁ SMOLEŃSKI, BARTŁOMIEJ KURAŚ, GAZETA WYBORCZA
24-10-2009
Radny Włodarczyk prosił, żeby każdy z zebranych choć przez chwilę spróbował poczuć się
Romem. Usłyszał szyderstwa. Ksiądz Opocki mówił o słabszych i wykluczonych. Sala śmiała
się i buczała

Romowie: Wójt coś cygani
Gazeta Wyborcza BARTŁOMIEJ KURAŚ, KRAKÓW, LIDIA OSTAŁOWSKA, GAZETA
WYBORCZA 06-10-2009
Małopolskiej gminie Limanowa przepadło 130 tys. zł z rządowego programu na budowę
świetlicy integracyjnej dla Romów. Nie pomogło wsparcie parafii. - Wójt robi sobie
kampanię na nastrojach antycygańskich - mówią w gminie

Nikt nie chce badać lubelskich Romów
GW - Lublin KINGA SMOLEŃ 29-09-2009
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Fiaskiem zakończył się miejski konkurs na zorganizowanie bezpłatnych badań dla Romów.
Powód: żadna prywatna przychodnia nie jest zainteresowana taką formą pomocy dla
społeczności romskiej. Władze mia

Romowie i Polacy w jednej piaskownicy
GW - Poznań AGNIESZKA DRZEWIECKA 29-09-2009
W przedszkolu na Ratajach ruszy oddział dla małych Romów. Poza przedszkolakami będą
tam spędzać czas ich krewni oraz dwie romskie opiekunki, a w przyszłości też romscy
kucharze. Gdy za kilkanaście dn

Ksiądz wyrzucił dyrektora
GW - Białystok JAKUB MEDEK 24-09-2009
Jacek Milewski - założyciel i dyrektor jedynej w Polsce podstawówki dla Romów stracił
właśnie pracę. Zwolnił go proboszcz suwalskiej parafii, która jest formalnym właścicielem
szkoły. Sprawa trafiła do sądu pracy

Gdy Rom chce mieć dom
GW - Poznań LUDMIŁA ANANNIKOVA, NOT. LUNA 23-09-2009
Gdyby nie to, że jestem Cyganką, dawno mielibyśmy mieszkanie - mówi Grażyna
Taczkowska, matka ośmiorga dzieci, która od trzech lat nie może doprosić się od poznańskich
urzędników lokalu socjalnego

Prawdziwe cygańskie życie
GW - Radom ZOFIA BYSIEC 18-09-2009
Będą warsztaty tańca romskiego, degustacja tradycyjnych potraw, pokazy filmów i koncerty.
Festiwal Kultury Romskiej „Romano Dżipen” już w najbliższy weekend. Imprezę organizuje
Radomskie Stowarzyszen

Jestem Rom, dla was śpiewam
Nowy DF ROZMAWIAŁA MAŁGORZATA GOŚLIŃSKA 17-09-2009
Ich było ośmiu, nas czterech. Miałem 10 lat. Postanowiłem, że będę bronił tych, co sobie nie
radzą
24

EDUKACJA TO LEPSZA PRACA
GW - Radom ROZMAWIAŁA ZOFIA BYSIEC 15-09-2009
- Romowie zaczynają rozumieć, że ich kultura nie jest przeszkodą w edukacji dzieci - mówią
Konrad Głowacki i Karol Kwiatkowski. Od pięciu lat zachęcają dzieci i młodzież, by nie
porzucały nauki

Zintegrują praskich Romów
GW - Warszawa WOJCIECH KARPIESZUK 20-08-2009
Na Grochowie rusza program integracji mieszkających tam rodzin romskich. Nowością będą
szkolenia zawodowe dla dorosłych. Pieniądze daje na to Unia Europejska.

Wiadomo już, kto podpalił cygański dom na Morawach
Gazeta Wyborcza LUBOŠ PALATA, PRAGA 17-08-2009
Czeska policja znalazła sprawców najgorszej w ciągu ostatnich kilku lat napaści na Romów.
Dom zamieszkany przez romską rodzinę w północnomorawskim Vitkovie podpalili
neonaziści.

Fala ataków na Romów
Gazeta Wyborcza JACEK PAWLICKI 13-08-2009
Węgierskie służby na wyścigi szukają zabójców Romki z miasteczka Kisleta na wschodzie
kraju. - Ostatnia seria morderstw i ataków na Romów zagraża stabilności państwa - mówi
prezydent László Sólyom

Romowie idą do pracy
GW - Kraków ANETA ZADROGA 10-08-2009
Zaczęło się od porwania autobusu. Ale później było już tylko lepiej. Uniwersytet
Ekonomiczny z Krakowa i Uniwersytet Łódzki szkolą Romów, jak pisać CV, a potem
pomagają im znaleźć pracę

Wciąż żyje pamięć o „romskiej Golgocie”
GW - Kraków GRAŻYNA ZAWADA, PAP 03-08-2009
Podczas obchodów 65. rocznicy likwidacji podobozu Romów i Sinti w KL Auschwitz
komisarz UE Vladimir Szpidla apelował, by nie pozostawiać Romów na marginesie. Sami
Romowie domagali się stałego przedst
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Zagrożone romskie obchody w Auschwitz
Gazeta Wyborcza LIDIA OSTAŁOWSKA 25-07-2009
Rząd, szukając oszczędności, obciął dotację na Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów
z 60 do 24 tys. zł

Unijne fundusze na integrację Romów
GW - Kraków ANETA ZADROGA 21-07-2009
Projekt „Romska droga do pracy - program aktywizacji zawodowej Romów” to odpowiedź na
aktualne problemy romskiej mniejszości etnicznej z terenów Małopolski i Podkarpacia.
Unijne pieniądze pójdą na szkolenia Romów i pomoc w znalezieniu pracy

ROM LEKARZA OMIJA. POLAK TEŻ
GW - Toruń ROZMAWIAŁA NATALIA WALOCH 16-07-2009
Romowie nie są bardziej oporni wobec lekarzy niż Polacy, dlatego nie róbmy szumu wokół
historii ze świńską grypą - apeluje Małgorzata Leźnicka, koordynatorka programu
zdrowotnego dla Romów

Chorzy Romowie nie pojadą na festiwal
GW - Toruń NAT 15-07-2009
Informacja, że do toruńskiego Szpitala Zakaźnego trafił młody mężczyzna z podejrzeniem
świńskiej grypy pojawiły się w weekend. W niedzielę lekarze dostali potwierdzenie: pacjent
został zarażony wirus

Cygan? A co w tym złego
Gazeta Wyborcza - Kraj BOŻENA AKSAMIT 16-06-2009
- Aby on zdał prawo jazdy i liczyć umiał, jej wystarczy byle co. Ona i tak będzie zajmować
się domem. Gdy szłam uczyć dzieci Ramony, miałam wrażenie, że przekraczam próg
równoległego świata

Cygan nie znaczy złodziej
GW - Olsztyn MARTA BEŁZA, WG 10-06-2009
Romowie poprzez działania kulturalne chcą pokazać, jak naprawdę wygląda ich świat
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Ukarany za rasizm w internecie
GW - Wrocław MAGDA PIEKARSKA 19-05-2009
Motorniczy MPK Krzysztof D. został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności w
zawieszeniu na dwa lata za znieważanie Romów w internecie. Adam Bodnar z Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka: - To krok w dobrym kierunku. Autorzy rasistowskich haseł
wypisywanych w sieci nie są już bezkarni

Motorniczy pojechał po Romach
GW - Wrocław MAGDA PIEKARSKA 12-05-2009
„Cyganie to najgorsze kurwy. Wszyscy Romowie to śmiecie, których trzeba wytresować (...).
Kula w łeb i do lasu” - nagranie, w którym motorniczy MPK obraża Romów, zostało
odtworzone na wczorajszej rozprawie we wrocławskim sądzie

Romowie idą do lekarza
GW - Toruń BER 12-05-2009
Ok. 150 Romów planuje w tym roku wysłać do lekarza Urząd Marszałkowski. Do udziału w
badaniach profilaktycznych mają ich zachęcać romscy liderzy, którzy przejdą specjalne
szkolenia. Na wykonanie prog

Getto dla Romów, bo miejsca nie ustąpili
GW - Kraków BARTŁOMIEJ KURAŚ 01-12-2008
Właścicielowi sklepu w centrum Andrychowa przeszkadzał tłumek Romów, przez który - jak
twierdzi - nie mógł swobodnie przejść chodnikiem. Rozpętał więc nagonkę, w której
niektórzy mieszkańcy 30-tysięcznego miasta nawołują do czystki i stworzenia getta dla 120
Romów

ZA POLSKO-ROMSKĄ PIŁKĘ
GW - Katowice Małgorzata Goślińska 28-11-2008
Czy jest w Polsce drugi pracownik socjalny, który nie ma swojego biurka? Waldek
Jachimowski z Zabrza pracuje na ulicy. Jego codzienne obowiązki to gra w nogę - pisze

Rozwiązanie dla Romów to szkoły podstawowe dla
dorosłych?
GW - Rzeszów AGATA KULCZYCKA 22-11-2008
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Jak zachęcić młodych Romów, by chodzili do szkoły? Podstawówki nie mogą już tworzyć
klas romskich, a wyrośnięci Romowie wstydzą się chodzić do tych ogólnodostępnych. Nad
rozwiązaniem problemu zastana

Oklaski dla Wenecji. Rom i Polak w jednej klasie
GW - Kraków OLGA SZPUNAR, IRENEUSZ DAŃKO 14-11-2008
W nowosądeckiej podstawówce nr 9 jeszcze kilka lat temu Polacy nie chcieli, aby ich dzieci
uczyły się z Romami.

Romowie otworzyli świetlicę dla swoich dzieci
GW - Bydgoszcz JMI 13-11-2008
Pomieszczenie, w którym znalazła się świetlica, otrzymali od miasta. Wszystkie zajęcia
organizują jednak według własnych pomysłów i potrzeb. Były więc już wczoraj, podczas
uroczystego otwarcia, tańce

Szkoła bez segregacji, szkoła bez Romów?
Gazeta Wyborcza OLGA SZPUNAR, IRENEUSZ DAŃKO 13-11-2008
Romowie z Bochni zabrali swoje dzieci ze szkoły, bo nie chcą, by uczyły się w klasach
integracyjnych z polskimi uczniami. - To powrót do segregacji rasowej - przestrzega swoich
rodaków Roman Kwiatkow

Szkoła bez segregacji, szkoła bez Romów?
GW - Kraków OLGA SZPUNAR, IRENEUSZ DAŃKO 06-11-2008
Romowie zabierają swoje dzieci ze szkół - to ich reakcja na ministerialny zakaz tworzenia
klas romskich. - Miał ochronić przed rasową segregacją, a zabrał szansę na edukację oceniają dyrektorzy podstawówek

Przebadają Romów
GW - Toruń HOŁ 13-09-2008
Rusza kolejna tura badań profilaktycznych Romów. Dzisiaj - w Rypinie. Później w
Bydgoszczy, Włocławku i Świeciu. - Romowie żyją z reguły w trudnych warunkach, część z
nich znajduje się poza państwowy

Romowie zdrowo się przełamali
GW TORUŃ NATALIA WALOCH 14-08-2008
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Kujawsko-Pomorskie leczy Romów. Zła wiadomość: są w kiepskiej kondycji zdrowotnej.
Dobra: tabu powstrzymujące ich przed chodzeniem do lekarzy przełamuje się „My o tym
wiemy, mali Romowie/ co trzeba r

Romowie odpracowują zaległe czynsze
GW Wrocław TOMASZ WYSOCKI 12-08-2008
W Kowarach świetnie działa program, którego nie udało się zastosować w innych
miastach.Ośmioro Romów pracuje na zlecenie urzędu miasta już drugi miesiąc. Chętnych do
odrobienia długów za czynsze było

Wrocławscy Cyganie świętują i walczą z uprzedzeniami
GW Wrocław MARCIN DRĄŻYK 09-08-2008
O zorganizowaniu festiwalu muzyki cygańskiej Romowie marzyli od dawna - i doczekali się.
Dzisiaj pod hotelem Wodnik rozpoczyna się I Wrocławski Festiwal Romski Organizatorem
festiwalu jest stowarzysz

SOBOTA PRASUJĄCA
Gazeta Wyborcza WALDEMAR KUMÓR, GAZETA WYBORCZA 09-08-2008
Czytam w „Newsweeku”: Włoski rząd wydaje dekrety dyskryminujące imigrantów, policja
atakuje cygańskie obozy, a rasiści puszczają je z dymem. Nielegalna imigracja przestała być
wykroczeniem.

Dyskryminacja czy szansa
GW Rzeszów AGATA KULCZYCKA 02-08-2008
- Nie będzie tworzenia osobnych klas dla romskich dzieci - zapowiedziała wczoraj Katarzyna
Hall, minister edukacji narodowej. Na Podkarpaciu przez lata taka klasa funkcjonowała w
Stalowej Woli. A Rom

ROMÓW UCZYĆ, NIE POUCZAĆ
Gazeta Wyborcza LIDIA OSTAŁOWSKA, GAZETA WYBORCZA 30-07-2008
Kilka lat temu w Budapeszcie poznałam grupę młodych romskich inteligentów. Z
wykształceniem mieli pod górkę: wszyscy przeszli przez szkoły specjalne. Nienawidzili ich,
były miejscem dyskryminacji i p

Nie chcemy tu getta!
GW Kraków IRENEUSZ DAŃKO 28-07-2008
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Mieszkańcy nowosądeckiej dzielnicy Kaduk protestują przeciw budowie bloków dla Romów
i innych ubogich rodzin. - Jeśli trzeba będzie, to położymy się przed spychaczami! zapowiadali w niedzielę na pr

NIE TRAKTOWALI NAS POWAŻNIE
GW TORUŃ DON WASYL 18-07-2008
Będziemy wszystko robić, aby festiwal w przyszłym roku powrócił do Ciechocinka. Wierzę,
że miasto zacznie nas traktować jak partnerów - Don Wasyl * ujawnia kulisy opisanego w
ubiegłym tygodniu przez

Ciechocinek już bez romskiego festiwalu
GW Olsztyn TOMASZ CIECHOŃSKI, GAZETA WYBORCZA TORUŃ 12-07-2008
Toruń: Ciechocinek stracił największą letnią imprezę. Zamiast niej odbędzie się jeden występ
w muszli koncertowej. Miasto wcale nie musi jednak na tym stracić - miłośnicy muzyki
cygańskiej znajdą coś

Wyrzucone kwiaciarki nie składają broni
Gazeta Stołeczna GRZEGORZ LISICKI 11-07-2008
Kwiaciarki spod hali Mokpolu przy Wałbrzyskiej handlują z doskoku, piszą odwołania i
wciąż czekają, aż urzędnicy pozwolą im pracować. Sprawą zajmie się rada Mokotowa. Minął
już miesiąc od protestu kw

UZDROWISKO BEZ FESTIWALU
GW TORUŃ TOMASZ CIECHOŃSKI, GAZETA WYBORCZA 11-07-2008
Ciechocinek stracił największą letnią imprezę. Zamiast niej odbędzie się jeden występ w
muszli koncertowej.

Romski pstryk w Nowym Sączu
GW Kraków IRE 07-07-2008
Dzieci z ubogich romskich rodzin sfotografują siebie i innych mieszkańców Sądecczyzny
własnoręcznie zrobionymi aparatami fotograficznymi. Projekt „Romski Pstryk” przygotowała
fotografka i antropolożk

42 proc. Polaków: Romowie mają skłonność do
przestępstw
Gazeta Wyborcza WBS 01-07-2008
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Aż trzy czwarte badanych uważa, że problemy Romów zniknęłyby, gdyby zaczęli pracować.
Jednak niechęci do Romów jest w Polsce mniej niż na Węgrzech, Słowacji i w Czechach.
Ośrodki badania opinii w czt

Wojewoda łagodzi konflikt polsko-romski
GW Kraków IRENEUSZ DAŃKO 30-06-2008
Specjalny program pomocowy ma ułatwić integrację Romów i Polaków w Maszkowicach
koło Nowego Sącza.Założenia programu, który sfinansuje Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, uzgodniono w pi

Romowie zmieniają swoje życie na lepsze
GW Olsztyn MARTA BEŁZA 25-06-2008
Za pieniądze z rządowego konkursu olsztyńscy Cyganie chcą m.in. zorganizować festiwal
promujący ich kulturę i wyremontować ponad 20 mieszkań. - W przyszłym roku będziemy
zabiegać o sfinansowanie kurs

Romowie nie chcą pomocy
GW Trójmiasto (Gdańsk) JOWITA KIWNIK 21-06-2008
Odkąd Rumunia została członkiem Unii Europejskiej, żebractwa rumuńskich Cyganów nikt
nie kontroluje. - Próbujemy im pomóc, ale to jak walka z wiatrakami - mówią miejscy
urzędnicy. - Najlepiej po pros

To nasza Cygańska Noc - czysty, żywy folklor
GW Mazowsze (Płock) MILENA ORŁOWSKA 13-06-2008
Miklosz Deki Czureja - „Król czardasza”, jeden z najlepszych romskich skrzypków, i Russka
Roma z Moskwy, specjaliści od prawdziwych cygańskich romansów, będą gwiazdami
Międzynarodowej Cygańskiej Nocy

Asystent Helena, ta z Kełderaszów
GW Opole BEATA ŁABUTIN 30-05-2008
Helenę Łaski parę lat temu wyrzucono z pracy, choć miała najdłuższy staż. Bo była Romką pisze Beata Łabutin Kiedy Maciej Kierpacz i jego żona Anastazja, na którą w hordzie wołano
Ciarka, zajechali

Romani Bacht: czas śpiewających Cyganów
GW Wrocław AGNIESZKA KOŁODYŃSKA 21-05-2008
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Stowarzyszenie Romani Bacht (Romskie Szczęście) chce zorganizować we Wrocławiu
festiwal muzyki cygańskiej. Taki jak w Ciechocinku. Festiwal jest marzeniem wrocławskich
Romów. Wrocławscy urzędnicy pos

22 mln euro na pomoc dla Romów
GW Szczecin MONIKA ADAMOWSKA 17-05-2008
W Zachodniopomorskiem żyje ponad tysiąc osób tej narodowości. 97 proc. nie ma pracy.
Część dorosłych to analfabeci.

W czerwcu decyzja w sprawie centrum Romów?
GW Radom MGD 15-05-2008
Być może w czerwcu rada miejska wróci do sprawy sprzedaży za 1 proc. wartości działki pod
Centrum Kultury i Edukacji Romów. - Zależy nam na czasie. Boimy się, żeby nie przepadły
nam pieniądze, które

Kolejna bariera dla centrum Romów
GW Radom MAGDALENA CIEPIELAK 25-04-2008
Romowie liczyli na zgodę rady, by mogli kupić od miasta działkę za 1 proc. jej wartości.
Chcą na niej stawiać Centrum Kultury i Edukacji Romów. Radni się zgodzili, ale postawili
taki warunek, który o

Nie mówić o narodowości podejrzanego
Gazeta Wyborcza JAROSŁAW SIDOROWICZ, KRAKÓW 21-04-2008
Rzecznicy sądów i prokuratur, informując o podejrzanych, powinni unikać podawania, że są
oni Romami - zaleciło Ministerstwo Sprawiedliwości.

Grał cygański król gitary
GW Katowice MAO 14-02-2008
Bireli Lagrene zagrał wczoraj w Chorzowskim Centrum Kultury na koncercie z cyklu „Jazz
raz po raz”. Na sali przeważały dwie frakcje: gitarzyści i Romowie (była nawet oficjalna
delegacja Stowarzyszen

Jak nie getto, to choć romska dzielnica
Gazeta Wyborcza WITOLD SZABŁOWSKI, BEATA ŁABUTIN, WSPÓŁPRACA
IZABELA ŻBIKOWSKA 01-02-2008
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Przyszło ich pięćdziesięciu, godzinę przed północą. Przynieśli butelki z benzyną. Celowali w
okna mieszkania na pierwszym piętrze. Myśleli, że tam jest ten mores, co ich pobił. Ale był
tylko jego kuz

NIECH POKAŻĄ, ŻE SIĘ NIE DADZĄ
GW Rzeszów MARCIN KOBIAŁKA 31-01-2008
Dwóch nastoletnich Romów zostało pobitych w Mielcu. - Mam ochotę kląć, gdy słyszę, że
nie ma w nas żadnych uprzedzeń - mówi Aleksandra Majkutewicz, wychowawczyni z TPD
13-letni Alan i 14-letni Dawid

„Konflikt polsko-romski w Brzegu”, Romom trzeba chcieć
pomóc
GW Opole BEATA KAMIŃSKA, SŁAWOMIR MORDKA 30-01-2008
W nawiązaniu do artykułu pt. „Konflikt polsko-romski w Brzegu” z dnia 16.01.2008 r.
chciałam wyjaśnić, że moja wypowiedź została dopasowana do całego artykułu, który
pokazuje w złym świetle cały Brze

ROMOM TRZEBA CHCIEĆ POMÓC
GW Opole IZABELA ŻBIKOWSKA 22-01-2008
ANALIZA. By zapobiec kolejnym konfliktom między polską większością i romską
mniejszością, w Brzegu trzeba przede wszystkim wyjść naprzeciw potrzebom Romów i
promować ich kulturę wśród Polaków. Są na

Przecież ich dzieci bawią się razem...
GW Opole IZABELA ŻBIKOWSKA 17-01-2008
- My tylko chcemy żyć jak normalni ludzie. Bóg każdego z nas stworzył równym, czemu
ludzie w Brzegu nie potrafią tego zrozumieć? - pyta Agata, elegancka Romka Od minionego
piątku brzescy Romowie nie

Nie dali się ograbić z kultury
GW Lublin GRZEGORZ JÓZEFCZUK 16-01-2008
To prawdziwy rarytas: album fotograficzny Andrzeja Polakowskiego dokumentuje życie
społeczności romskich w latach 1966-1967, kiedy komunistyczne państwo postanowiło
zlikwidować kulturę cygańskich tab

Napaści na Romów w Brzegu
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Gazeta Wyborcza ŁUKASZ JASIŃSKI, BRZEG 16-01-2008
Romowie z Brzegu są przestraszeni. Na zakupy wychodzą w grupach, nie wysyłają dzieci do
szkół, gromadzą się w mieszkaniach po kilka rodzin.Wszystko zaczęło się w sylwestra.
Trzech Polaków napadło na

W sądzie rozpoczął się proces o... czary
GW Częstochowa MAREK MAMOŃ 12-01-2008
To precedensowa sprawa. Romka z Częstochowy została oskarżona o kradzież ponad 8 tys. zł
i zabicie ze szczególnym okrucieństwem kury - przy okazji zdejmowania klątwy z
mieszkańców podkrakowskiej wsi.

Kwiaty pod kuźnią
GW Łódź JP 08-01-2008
Zaledwie dwa miesiące na terenie łódzkiego getta istniał obóz cygański. Przeszło przez niego
ok. 5 tys. ludzi. W poniedziałek na budynku starej kuźni przy ul. Wojska Polskiego 84, która
pełniła w cza

WYRWAĆ SIĘ Z CYGAŃSKIEGO GETTA
Gazeta Wyborcza AGNIESZKA SKIETERSKA, GAZETA WYBORCZA 27-12-2007
Wstydliwe oblicze Bukaresztu skryło się w sektorze 5. Tu, w romskich slumsach, rodzi się
nowe życie, ale zbyt wolno. Cyganie częściej wybierają więc Zachód RFG to dla Rumunów
nasz RFN. Trzy litery o

Nasi Gipsy Kings
GW Olsztyn MAGDA BRZEZIŃSKA, HANNA CZESLA 19-12-2007
Dziewięcioro Romów chciało na życie zarabiać śpiewem i tańcem, a martwy sezon w
rozrywkowym biznesie przetrwać dzięki pracom budowlanym. Przez rok pensję płaciła im
Unia Europejska, teraz spróbują si

Marzenie romskiej mamy: dzieci studiują
GW Częstochowa JAROSŁAW SOBKOWSKI 17-12-2007
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Romowie nie chcą wysyłać dzieci do szkół, a na Rakowie chodzą wszystkie. Jak to się robi?
Wanesa chce zostać kucharką, jej siostra Nastia - fryzjerką, a druga siostra Margarita lekarzem. Sławek je

Romowie nie odpowiedzieli, ale chcą 500 tys.
GW Radom MGD 08-12-2007
Romowie nie odpowiedzieli wczoraj miastu, czy przyjmują warunki, na jakich w Radomiu
miałby się odbyć Festiwal Piosenki i Kultury Romów.Z „Gazetą” skontaktował się wczoraj
Jarosław Orłowski, który pr

Będzie festiwal Romów i wielka biesiada?
GW Radom MAGDALENA CIEPIELAK 07-12-2007
Radomski magistrat rozmawia z Don Wasylem o organizacji Festiwalu Piosenki i Kultury
Romów, który dotąd odbywał się w Ciechocinku. A w Pionkach wielką Biesiadę Cygańską
ma zrobić pokłócony z nim dawn

Opieka społeczna wskrzesza prawdziwych Cyganów
GW Katowice MAŁGORZATA GOŚLIŃSKA 06-12-2007
Dzieci Ondyczów grają, śpiewają, tańczą. I nie robią tego za pieniądze. Mało jest takich
Romów w Zabrzu Przez zespół muzyczny Moniki Suder-Kościuk w ciągu czterech lat
przewinęło się około pięćdzies

Festiwal Romów z Ciechocinka do Radomia?
GW Radom MAGDALENA CIEPIELAK 04-12-2007
Poseł Marek Suski był z żoną w Ciechocinku i tak mu się spodobał Festiwal Piosenki i
Kultury Romów, że być może w przyszłym roku impreza odbędzie się w Radomiu O tym, że
władze Radomia rozmawiają na

Polak z Romem skaczą przez płot
Gazeta Wyborcza AGNIESZKA CZAJKOWSKA 04-12-2007
Kiedyś były bitwy uliczne - Romowie kontra Polacy. Teraz między nastolatkami z
wrocławskiego Brochowa i ich romskimi rówieśnikami zapanowała szaca. Szkolna pedagog: To krok milowyW Brochowie zdarzy

Romowie po raz 27. pielgrzymowali na Jasną Górę
GW Częstochowa MONIKA JAREMKO-SIARSKA 03-12-2007
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Pątnikom tradycyjnie przewodził ks. Stanisław Opocki z Limanowej, krajowy duszpasterz
Romów. Po modlitwie kolorowa grupa zaczęła się gromadzić w Sali Papieskiej. Ze sceny
pozdrawiał ich ks. Opocki. -

Babcia dalej się ich boi
GW Lublin PAWEŁ P. RESZKA, SEBASTIAN LUCIŃSKI 01-12-2007
W Ułężu pod Rykami stanie pierwszy w Polsce pomnik poświęcony pomordowanym Romom
z taboru. Mieszkańcy gminy przyjmują ten fakt obojętnie. - Byle nie za nasze pieniądze mówią N a płycie lotniska wo

Księża bronią przerażonych Romów
GW Katowice EWA FURTAK 10-10-2007
Na napisy „Polska dla Polaków - Cyganom śmierć”, swastyki i inne nazistowskie emblematy
można się natknąć w różnych miejscach Żywca. Miejscowi Romowie boją się o swoje życie.
Ujęli się za nimi księża

Romski elementarz rozchwytywany
GW Zielona Góra DARIUSZ BARAŃSKI 07-09-2007
Pierwszy w Polsce elementarz cygański „Miri szkoła. Romano elementaro” robi karierę w
kraju. Miał być kolportowany tylko w naszym województwie, ale zainteresowani są Romowie
w całej Polsce.Autorem e

Rada pomoże Romom?
GW Radom MAŁGORZATA RUSEK 17-08-2007
Obiecano im grunt, jeżeli wystarają się o pieniądze na budowę. Pieniędzy nie dostali, bo nie
są właścicielami terenu. Sprawa Centrum Kultury i Informacji dla Romów utknęła w
martwym punkcieO możliwoś

Nie chodzi o Romów, lecz o fakty i ostrzeżenie
Gazeta Wyborcza PIOTR STASIŃSKI 28-07-2007
W tekstach o gangu rekrutującym ludzi do pracy w Szwecji, gdzie się ich zmusza do
złodziejstwa i prostytucji, naszym celem było opisanie makabrycznych faktów, a nie
piętnowanie jakiejkolwiek społeczn

CZY MEDIA POWINNY PODAWAĆ NARODOWOŚĆ
PRZESTĘPCÓW
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Gazeta Wyborcza MAREK ANTONI NOWICKI, PREZES ZARZĄDU, ROMAN
KWIATKOWSKI, PREZES STOWARZYSZENIA ROMÓW W POLSCE 28-07-2007
List Helsińskiej Fundacji Praw CzłowiekaW dniu 25 lipca 2007 w „Gazecie Wyborczej”
ukazał się artykuł na temat szajki Romów, która werbowała Polaków do pracy w Szwecji i
zmuszała ich do popełniania

ROMSKA KOBIETA ZABIERA GŁOS
GW Mazowsze (Płock) ALEKSANDRA DYBIEC 14-07-2007
- Jestem Romką z krwi i kości. Czuję się dumna, że pochodzę z tego rodu - mówiła wczoraj
artystka i prezes Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce Krystyna Markowska
„Perła”Do Płocka przyby

Weekend będzie należał do Romów
GW Mazowsze (Płock) ALEKSANDRA DYBIEC 12-07-2007
- Stereotypy dotyczące Romów jeszcze bardziej się zakorzeniają. Według mnie nic w tej
kwestii nie uległo poprawie w ciągu ostatnich lat - mówi etnograf Paweł Lechowski.

Coraz bliżej Centrum Romów
GW Radom RENATA METZGER 15-06-2007
Prawdopodobnie za jeden procent wartości Romowie będą mogli kupić tereny, na których
chcą utworzyć centrum kultury i edukacji

Romowie na badania
GW TORUŃ ANNA TWARDOWSKA 11-06-2007
Urząd Marszałkowski chce za 91 tys. zł przebadać Romów mieszkających na terenie
Kujawsko-Pomorskiego. - Ta społeczność żyje w trudnych warunkach, a do lekarza trafia
dopiero wtedy, gdy jest bardzo źle

Arcybiskup Nossol do wiernych o mniejszości romskiej
GW Opole WASZ BISKUP, ABP ALFONS NOSSOL 09-06-2007
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Jutro przypada Niedziela Mniejszości Narodowych. Z tej okazji arcybiskup Alfons Nossol
chce zwrócić się do wiernych zgromadzonych w kościołach na niedzielnych mszach
świętych. Podczas każdej z nich

Rodzinna grupa przestępcza
GW Wrocław KLUB 09-06-2007
Dziewięcioro spokrewnionych Romów, którzy wyłudzali pieniądze od naiwnych staruszek i
fałszowali dokumenty, to w świetle prawa zorganizowana grupa przestępcza - stwierdziła
wrocławska Prokuratura

Nędza Cyganów w mieście Bytom
GW Katowice MAŁGORZATA GOŚLIŃSKA 28-05-2007
Czują się dyskryminowani. Większość żyje w nędzy, mieszka w ruderach, nie pracuje Kilka
dni temu spłonęły drzwi w bytomskim mieszkaniu przy ul. Orląt Lwowskich. Czwarty raz w
tym roku. Ktoś je posmar

Romskie centrum
GW Radom RENATA METZGER 24-05-2007
Radni popierają starania radomskich Romów, którzy chcą stworzyć centrum kultury i
edukacji. Także nasza młodzież chętnie widziałaby taką placówkęO centrum kultury i
edukacji radomscy Romowie walczą o

Romowie chcą się promować
GW TORUŃ AC 02-11-2006
Europejskie Centrum Kultury Romskiej i Edukacji powstanie we Włocławku. Ma bawić i
uczyć.Na pomysł założenia ośrodka wpadli członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia
Twórców Romskich „Roma”. W poni

25. rocznica pogromu Romów
Gazeta Wyborcza LO 23-10-2006
25 lat temu w Oświęcimiu doszło do pogromu. Zaczęło się od przypadkowej bójki między
Polakiem a Romem, skończyło podpalaniem romskich domów oraz topieniem samochodów w
rzece Sole. Prawdziwa przyczyna

Zniknął, więc zabrali mu dom
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GW Katowice ANNA MALINOWSKA 16-10-2006
Ireneusz Tkaczyk nie może mieszkać w mieszkaniu socjalnym, w którym jest zameldowany.
Gdy na kilka miesięcy zniknął, do jego domu wprowadziła się rodzina Romów.Tkaczyk jest
zameldowany w Katowicach

Ziemia wciąż skowyczy
GW Kraków MICHAŁ OLSZEWSKI 22-09-2006
Paliło słońce, jak zawsze w dzień tej rocznicy. Dorośli Romowie siedzieli na krzesełkach i
ruinach obozowych baraków, a nieufne romskie dzieci kucały w trawie. Pod pomnikiem
upamiętniającym likwidac

Romski mediator rusza w teren
GW Lublin SYLWIA SZEWC 16-09-2006
Wczoraj w Lublinie powołano asystenta romskiego. Od poniedziałku będzie sprawdzać, czy
najmłodsi Romowie regularnie chodzą na lekcje i jak się uczą - Asystent został zatrudniony w
Gimnazjum nr 12, a

Spóźniony asystent Romów
GW Lublin SYLWIA SZEWC 06-09-2006
To będzie rewolucja - zapowiadały władze miasta. 1 września pracę w lubelskich szkołach
miał rozpocząć asystent romski. Ale nie rozpoczął i nie wiadomo, kiedy to nastąpiStanowisko
asystenta miał obją

Przełamane tabu Romów
GW TORUŃ NATALIA WALOCH 23-08-2006
Przełom w leczeniu Romów. Samorząd Kujawsko-Pomorskiego obejmuje kontrolą medyczną
mniejszość cygańską, dotąd pozostającą poza opieką lekarską- Romowie są częścią naszej
społeczności i uznaliśmy, że

Trudna droga polskiego roma
GW Mazowsze (Płock) ARKADIUSZ ADAMKOWSKI 08-07-2006
Choć nie są mniej zdolne od rówieśników, lądują w szkołach specjalnych. Romskie dzieci.
Nie rozumieją języka polskiego, nie mają wsparcia rodziców, którzy często są
analfabetamiM.in. problemów edukac

Romskie forum
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GW Mazowsze (Płock) AA 06-07-2006
Romowie przejmują na jeden dzień władzę w mieście. Już jutro. Najpierw zapraszają do
ratusza na Forum Romskie, a wieczorem na rozśpiewaną „Noc cygańską”.Forum na temat
sytuacji społecznej Romów jest

Narodowcy oswojeni
GW Kraków SZYMON JADCZAK, 26-06-2006
Rok temu po Rynku paradowali wygoleni młodzieńcy z rękami wyciągniętymi w
faszystowskim pozdrowieniu.

Lipcowe forum ma pomóc Romom
GW Mazowsze (Płock) AA 03-06-2006
Pierwsze w historii Płocka forum na temat sytuacji społecznej Romów i ich szans
edukacyjnych odbędzie się w lipcu w ratuszu Szef zespołu Romen dodaje, że do Płocka
przyjedzie prof. Andrzej Mirga. To

W Myślenicach festiwal wielu kultur zamiast marszu
narodowców
GW Kraków SZJ 03-06-2006
Na 24 czerwca ultranacjonaliści z Obozu Narodowo-Radykalnego planowali kolejny najazd
na Myślenice. Z ich planów nic nie wyjdzie, bo w tym dniu miasto stanie się stolicą tolerancji.
- Weźcie udział

Młodzi Romowie ze Słowacji pomagają zrozumieć swoją
kulturę
GW Kraków AZA 01-06-2006
Wczoraj w południe pod Ratuszem na Rynku Głównym romski zespół Jagori ze Słowacji
zaśpiewał i zatańczył dla krakowian po cygańsku. Dzieci przyjeżdżają do Polski od pięciu lat.
Były już w Bukowsku w

Pomogą Romom znaleźć pracę
GW Katowice JACEK MADEJA 11-05-2006
Pilotażowy program ma zmniejszyć bezrobocie w społeczności romskiej. - Przecież nie
możemy być wiecznie obywatelami drugiej kategorii - przekonują sami RomowieJednym z
miast, które przystąpiły do pro
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Trzeba zacząć od poznania kultury
GW Lublin SYLWIA SZEWC 21-04-2006
1 września w Lublinie pracę rozpocznie asystent romski. Będzie pomagał najmłodszym
Romom, sprawdzał, czy chodzą do szkoły, kontaktował się z nauczycielami i rodzicami.

Bezrobocie na celowniku
Gazeta Wyborcza MACIEJ KUŹMICZ 19-04-2006
W siedem lat na reformę rynku pracy wydamy prawie 10 mld euro. Najwięcej na wspieranie
zatrudnienia: staże, szkolenia, dopłaty dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy
decydują się zatrudniać Ga

Podhalańscy Romowie chcą stworzyć osadę turystyczną
GW Kraków IRENEUSZ DAŃKO 19-04-2006
Wozy i karczma cygańska to niektóre atrakcje, jakie mają czekać na turystów w osadzie
turystycznej Stowarzyszenia Romów Podhalańskich.- Wszystko będzie na wysokim
poziomie, nie chcemy dziadować. Jak

Romowie chcą się integrować
GW Katowice EWA FURTAK 16-03-2006
Żywieccy Romowie mają dostać nowe mieszkania, ale ich nie chcą. - Władze urządzają nam
tu getto - tłumaczą W Żywcu mieszka ponad stu Romów. Część w dwóch zrujnowanych
budynkach przy wałach Jeziora Ży

Gulasz z wróżką
GW Kraków IRE 28-02-2006
Dzieje i kulturę Romów, a przede wszystkim ich kuchnię poznają goście romskiej restauracji
w Tarnowie. - Wróżka wróży w każdy wtorek i piątek - informują pracownicy w tradycyjnych
strojach cygańskich

Zarezerwowane dla mężów
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WIEŻA CIŚNIEŃ, dodatek do GW Wrocław KAROLINA ŁAGOWSKA 24-02-2006
Karolina Łagowska: Niedawno 12-letnia dziewczynka romska z Kowar urodziła dziecko. A
prokurator z Opola oskarżył Roma o współżycie z 15-letnią żoną. W świetle polskiego prawa

Prokuratura: To współżycie z nieletnią. Romowie: Nasza
tradycja tego nie zabrania
Gazeta Wyborcza AGNIESZKA JUKOWSKA, OPOLE 11-02-2006
Prokuratura oskarżyła 21-letniego Roma z Opolszczyzny o współżycie seksualne z nieletnią.
Tyle że dla społeczności romskiej ci młodzi są mężem i żoną, bo wzięli ślub zgodnie z
obyczajem. - Trzeba by

Romowie: jesteśmy mężami, a nie przestępcami
GW Opole AGNIESZKA JUKOWSKA 10-02-2006
Prokuratura oskarżyła 21-letniego Roma z Opolszczyzny o współżycie seksualne z nieletnią.
Tyle że dla społeczności romskiej ci młodzi są mężem i żoną, bo wzięli ślub zgodnie z
obyczajem. - Trzeba by

Czekając na rewolucję moralną
Gazeta Wyborcza MAGDALENA ŚRODA * 04-02-2006
Zwolennicy nowej poprawności politycznej nie mówią otwarcie o swych sympatiach dla
nacjonalizmu, tylko o „silnej tożsamości wspólnotowej”. Nie mówią o cenzurze i
ograniczaniu swobód obywatelskich, do

To będzie rewolucja
GW Lublin SYLWIA SZEWC, DOROTA KOWALCZYK, NOT. SYS 12-01-2006
Władze Lublina chcą pomóc Romom zdobywać wykształcenie i pracę. Dlatego chcą
zatrudnić asystenta romskiego, który będzie zachęcał rodziny ze swojego środowiska, by
posyłały dzieci do szkoły

Romskie wesele
ŚWIĘTA I PREZENTY, dodatek do GW Olsztyn MAN 19-12-2005
Olsztyńscy Romowie przygotowują się do Wigili, tak jak my. Tuż przed świętami ubierają
choinkę - to zadanie dla kobiet i dzieci - i „szukają” św. Mikołaja. Dzieci chcą dostawać takie
same, współczesn

Wsparcie dla mniejszości
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GW Kielce JOGE 15-12-2005
Punkt konsultacji prawnych dla społeczności romskiej okazał się strzałem w dziesiątkę.
Nieźle wyszły też szkolenia zawodowe. Dobre efekty przynosi praca z małymi Romami w
specjalnie dla nich otwartej

Śpiewne modlitwy
GW Częstochowa MONIKA JAREMKO-SIARSKA 05-12-2005
Ponad 200 Romów przyjechało w niedzielę na Jasną Górę, aby modlić się o rychłą
beatyfikację Jana Pawła IIPielgrzymka była jubileuszowa, bo Romowie przybyli do klasztoru
już 25. raz. Grupie pątników p

Przed sąd za rasizm
GW Wrocław KAROLINA ŁAGOWSKA 02-12-2005
Napaść na tle rasowym i pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia takie zarzuty
postawiła prokuratura czterem skinheadom, którzy w połowie września zaatakowali romską
rodzinę na Psim Polu

Romów nie obsługują
GW Wrocław KAROLINA ŁAGOWSKA 04-11-2005
Jeśli jesteś Romem, omijaj wrocławski hotel Park Plaza. Nie wynajmiesz tam pokoju, nie
wypijesz kawy. - Wprowadzono tam nieformalny zakaz obsługi Romów - twierdzi Dariusz
Bil, prezes Dolnośląskiego

Pakt Romów z policją
GW Wrocław WIELKI CZAROWNIK, GOŚĆ, DJ, M.M., CHILON, PAWEŁ 22-10-2005
Wczoraj napisaliśmy, że wrocławska policja zawarła ze starszyzną Romów układ, który ma
zmniejszyć liczbę kradzieży dokonywanych przez Romów.

Policji układ z Romami, Pakt honoru
GW Wrocław KAROLINA ŁAGOWSKA 21-10-2005

Cygan to Cygan - mówią o nich
WIEŻA CIŚNIEŃ, dodatek do GW Wrocław KAROLINA ŁAGOWSKA 23-09-2005
To skini nas zaatakowali, ale teraz to my czujemy się, jakbyśmy zrobili coś złego. Dla
większości Polaków Cygan to Cygan. Oszust i złodziej - mówią wrocławscy Romowie onad
tydzień temu w środę wieczo
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Napaść na tle rasowym, To moi sąsiedzi
GW Wrocław KAROLINA ŁAGOWSKA, PROF. ZBIGNIEW HOŁDA, Z HELSIŃSKIEJ
FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA, NOT. KAR 17-09-2005
Wrocławska prokuratura przesłuchała wczoraj czterech skinheadów, którzy w środę
zaatakowali Romów na ul. Czajkowskiego. Prokurator zarzuca im napaść na tle
przynależności rasowej i wystąpił o ich are

Zastraszeni
GW Wrocław KAROLINA ŁAGOWSKA 16-09-2005
Romowie uciekają ze swoich domów przy ul. Czajkowskiego. Boją się powrotu skinów,
którzy w środę napadli na ich osiedle

Rasistowska grypsera w ataku
GW Kraków IRENEUSZ DAŃKO 10-08-2005
Siekierami, nożami i kijami bejsbolowymi zaatakowali dwukrotnie bandyci romską rodzinę w
Krakowie. Policja zaprzecza, aby napady miały tło rasistowskie. Inaczej uważają Romowie,
którzy ze strachu ukr

Bo nie mówią po polsku, Romowie w Płocku
GW Mazowsze (Płock) AA 25-07-2005
Nie znają języka polskiego, więc często trafiają do szkół specjalnych albo kończą naukę w
podstawówce. Potem nie ma dla nich pracy, sami czują, jakby żyli na marginesie miasta.
Płoccy Romowie... Ratu

Matematyk łączy Romów i Polaków
GW Katowice MARTA PŁOSKOŃSKA 25-06-2005
Gmina Tarnowskie Góry chce pomóc społeczności romskiej. Zaczęli od remontów kilku
romskich mieszkań. W czasie wakacji dzieci będą mogły skorzystać z bezpłatnych wycieczek,
a we wrześniu dostaną podrę

Przełamać stereotyp
GW Rzeszów ASK 18-06-2005
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Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CeWOP chce w Mielcu utworzyć Ośrodek
Wsparcia dla RomówWczoraj odbyła się tam konferencja, która jest zapowiedzią tej
inicjatywyChociaż Romowie w Polsce s

Rom: człowiek, który przynosi radość
GW Białystok MONIKA ŻMIJEWSKA 08-06-2005
Indie, smagły mężczyzna w turbanie czaruje kobrę. Rumunia, zawodowi żebracy szykują się
do pracy. Francja, Sonia tańczy dla turystów. Czechy, kilkaset osób mieszka w getcie. USA,
szanowana wróżka Mil

Świnie w obozie dla Romów
Gazeta Wyborcza TOMASZ GRABIŃSKI 17-05-2005
Na terenie byłego obozu w Letach, gdzie podczas II wojny światowej zginęło ponad 300
Romów, jest dziś farma świń. Jej likwidacji domaga się Parlament Europejski, natomiast
czeski prezydent Vaclav Kla

Pan Zenon pomaga czytać
GW Katowice EWA FURTAK 17-05-2005
Romowie chcą integrować się z Polakami. Nasze dzieci muszą się kształcić, wtedy będą
miały lepszy start w życiu - mówią żywieccy Romowie. Urzędnicy postanowili im w tym
pomócZenon Pawłowski (na zdjęc

Nasi piękni Cyganie
WROCŁAWSKIE DEKADY, dodatek do GW Wrocław WAD 13-05-2005
Kiedy wrocławscy Romowie na stałe osiedlili się w mieście? Właśnie w latach 50.Polski rząd,
„korzystając z doświadczeń Związku Radzieckiego”, rozpoczął wtedy akcję osiedlania i
„produktywizacji Cygan

Jak kobiety mogą zarobić
GW Łódź AGNIESZKA URAZIŃSKA 19-04-2005
Romowie od wieków są wśród nas, a jednak zachowują wyraźnie swoją tożsamość. I oby tak
pozostało - mówiła na konferencji inaugurującej europejski program Magdalena Środa,
pełnomocnik rządu ds. równeg

Romski poseł mieszka w Gorzowie
GW Zielona Góra EDYTA SOŁTYS 16-02-2005
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Romowie nie są dopuszczani do udziału w projektach edukacyjnych - uważa gorzowianin
Karol Parno Gierliński, jedyny przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Parlamencie
Romskim Karol Parno Gierliński -

Idą lepsze czasy
GW Wrocław ELZA GŁOWICKA 12-02-2005
- Rom to Cygan, brudas, złodziej i leń. Tak myśli większość Polaków i czas to zmienić zgodnie apelowali pełnomocnicy ds. mniejszości narodowych, prezesi stowarzyszeń
romskich, prawnicy i naukowcy

Praca na pokolenia
GW Kraków IRENEUSZ DAŃKO 15-12-2004
O emancypacji kobiet romskich rozmawiali wczoraj uczestnicy spotkania w krakowskiej
Fundacji Kobiecej eFKa. Gościem była Izabela Jaśkowiak, prezeska Romskiego
Stowarzyszenia Oświatowego „Harangos”, k

BezdomniRomowie
GW Bielsko Biała EWA FURTAK 27-11-2004
Mamy wielki problem - przyznają władze Żywca. Miejscowym Romom trzeba znaleźć nowe
mieszkania. Ale gdzie ich przesiedlić?

Taniec na Unii
GW Łódź MONIKA GAŁĄZKA, TOMASZ MICHAŁOWICZ 18-11-2004
Romowie zaczną zarabiać na tańcach i graniu, schizofrenicy zatrudnią się w hotelu i założą
własne firmy, a młodzież z domów dziecka się usamodzielni. Krótko mówiąc: Unia dała
Łodzi na pomoc pokrzywdz

Korepetycje dla Romów
GW Katowice EWA FURTAK 06-10-2004
Edukacja jest najważniejszym punktem w programie pomocy dla Romów opracowanym w
Żywcu. Właśnie braki w wykształceniu są główną przyczyną ich problemówSprawa zaczęła
się od napaści na małżeństwo miejs

Romowie idą do szkoły
GW Rzeszów AGATA KULCZYCKA 04-10-2004
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Ponad 40 romskich uczniów z Mielca rozpoczęło w tym roku naukę. Choć wielu z nich ma po
kilkanaście lat, dotychczas nie siedzieli w szkolnych ławkach. Ich edukacja jest możliwa
dzięki programowi na r

Chcemy tu wrócić
GW Częstochowa ELIZA KWIATKOWSKA 30-08-2004
W tym miejscu zapomina się o sporach i podziałach - mówili Cyganie, którzy w sobotę i
niedzielę modlili się u stóp Czarnej Madonny

Romowie w Wielkopolsce? Nie ma problemu!
GW Poznań MAŁGORZATA WYSZYŃSKA 25-08-2004
Poznań i inne wielkopolskie gminy mogłyby dostać pieniądze na poprawę sytuacji polskich
Romów. Mogłyby, gdyby tylko więcej o nich wiedziały

Druga strona ulicy
GW Poznań MAŁGORZATA WYSZYŃSKA 23-08-2004
Są bogaci, kradną, lepiej nie mieć ich za sąsiadów - mówi o Cyganach utrwalony stereotyp.
Drugie Światowe Spotkania z Kulturą Romską to krok ku temu, by zmienić ten wizerunek

Rom też Polak
GW Białystok ANETA DZIENIS, N 18-08-2004
Dziesięć rodzin romskich z Białegostoku skorzysta od września z ogólnopolskiego rządowego
programu pomocy tej społeczności

Nieprzystosowani
GW Białystok ROZMAWIAŁA ANETA DZIENIS 18-08-2004
Aneta Dzienis: Ilu Romów mieszka obecnie w Polsce? Stanisław Stankiewicz,
przewodniczący Centralnej Rady Romów w Polsce: Ponad 30 tysięcy, najwięcej na południu,
zaś na Podlasiu - w Białymstoku, Augu

Co nauczyciel wiedzieć powinien
GW Białystok KARO 08-07-2004
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Romskie dzieci uważane są za głupie, brudne i niepokorne. Tak napiętnowane nie mają w
szkole motywacji do nauki. W konsekwencji uczą się gorzej od pozostałychJak mówi Jadwiga
Milewska z Suwalskiego S

Asystent pomoże Romom
GW Katowice PRZEMYSŁAW JEDLECKI, PJ 23-06-2004
Prawie 187 tys. zł dostało Zabrze na pomoc Romom. Najmłodsi z nich będą mogli wyjechać
na kolonie nad morze, a w szkołach będą pracować asystenci, którzy pomogą im w nauce. Chcemy wyrównać ich szan

Śpiew i taniec przełamią lody
GW Katowice EWA FURTAK 17-06-2004
Braki w wykształceniu są przyczyną wielu problemów żywieckich Romów - ustalono wczoraj
podczas spotkania w Urzędzie Miasta Problemy zaczęły się od napaści na małżeństwo
miejscowych Romów

Pogrom w sieci
GW Katowice PRZEMYSŁAW JEDLECKI, TADEUSZ KAMIŃSKI, DR KRZYSZTOF
ŁĘCKI, NOT. PJ 26-05-2004
Internauci z Katowic Bogucic zastanawiają się, jak pozbyć się Romów z dzielnicy. Jeden z
nich proponuje użycie koktajli Mołotowa. Kolejny dopytuje się o termin akcji. Cyganie są
przerażeni

Rasizmu nie ma, pracy też
GW Katowice PJ 06-05-2004
Kto da Romowi pracę? Nikt. Żaden Polak go nie przyjmie - żalili się Romowie, którzy
przyjechali wczoraj do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pocieszają się, że przynajmniej nie
spotykają się z rasizmem

Przeciw wykluczeniu
GW Kraków IRE 28-04-2004
Przeciwdziałanie dyskryminacji i zaangażowanie kobiet romskich w życie lokalnych
społeczności to cel wspólnego projektu krakowskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej i
Stowarzyszenia Kobiet Romskic
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Walka o szkołę
GW Opole ADAM BARAŃSKI 20-04-2004
Prudniccy Romowie, sprzeciwiający się likwidacji szkoły, wczoraj wstrzymali protestOd
środy do piątku nie pozwalali swoim dzieciom chodzić do szkoły. W ten sposób chcieli
zaprotestować przeciwko decy

Dzieci mniejszości
GW Lublin PAWEŁ RESZKA 26-03-2004
Edukacja Romów. Aneta ma 16 lat. Pochodzi z rodziny romskiej. Naukę w szkole
podstawowej rozpoczęła dopiero we wrześniu ubiegłego roku. Takich dzieci w Lublinie jest
więcej.

Cygan czepił się szkoły
Gazeta Wyborcza ADAM BARAŃSKI, OPOLE 25-03-2004
Romowie zapowiadają okupację szkoły podstawowej w Prudniku (Opolskie). Rada miejska
chce ją zamknąć, bo się nie opłacaKurator opolski Franciszek Minor przyjechał wczoraj do
Prudnika, po tym jak w ub.

Burmistrz Prudnika: zostawcie tych Cyganów
GW Opole ADAM BARAŃSKI 19-03-2004
Czy samorządowcy z Prudnika wykorzystali wszystkie możliwości, by nie likwidować
szkoły, w której dobrze czują się romskie dzieci? Poseł Szteliga: - Nie. Poseł Czerwiński: Zignorowali Romów. Patrzy

Romskie napisy w urzędach
Gazeta Wyborcza SK 05-11-2003
Przed drzwiami najważniejszych wydziałów w starostwie w Strzelcach Opolskich pojawią się
tablice informacyjne w języku romskim. - Romowie są z nami od stu lat. Chodzą z nami do
szkół i starannie piel

Bliżej im do agresorów
GW Katowice ALEKSANDRA KLICH 09-10-2003
Kilka dni temu napisaliśmy, że Romowie mieszkający w Katowicach Szopienicach czują się
zagrożeni. Napadają na nich młodzi ludzie: wybijają szyby w oknach i biją. W redakcji
rozdzwoniły się telefony.
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Dziecięce wesele
Gazeta Wyborcza AP, MAR, ROMAN KWIATKOWSKI, NOT. MAR 07-10-2003
Władze Rumunii nakazały separację 12-letniej córki cygańskiego króla, którą przed
tygodniem wydano siłą za kilkunastoletniego chłopaka. Miało to być wesele roku. W końcu
za mąż wychodził nie byle kto

Ułatwią kontakt z urzędem
GW Kraków DOMINIKA GÓRECKA 01-09-2003
Dziś w Tarnowie rozpoczyna działalność biuro informacyjno-prawne dla Romów. Poradnia
powstaje w ramach pilotażowego programu rządowego Pomysłodawcą założenia poradni dla
Romów w Tarnowie jest Adam An

Poza marginesem
GW Wrocław MICHAŁ WOLNIAK 12-08-2003
Wielu Romów często nie kończy nawet podstawówki. Czy sytuację może poprawić pracująca
w szkole asystentka narodowości romskiej? Od przyszłego roku w całej Polsce rusza
program,

Fala nienawiści
GW Kraków WOJCIECH CZUCHNOWSKI, ARTUR PASZKO 28-07-2003
- Rośnie nienawiść do Romów mieszkających w Nowej Hucie na os. Willowym - alarmuje
przedstawiciel mniejszości romskiej w Krakowie. - To my jesteśmy atakowani przez
Cyganów - odpowiadają Polacy z sąsi

PRZEWODNIK O ROMACH
Gazeta Wyborcza PEN, PAP 09-04-2003
Pierwszy w Polsce przewodnik o Romach dla szkół średnich wydało stowarzyszenie
Integracja z Suwałk. Przygotowano 3,5 tys. egzemplarzy książki. - Jeżeli będzie większe
zapotrzebowanie, zrobimy dodruk.

Romowie bez azylu
GW Kraków MK 07-03-2003
Około 500 polskich Romów, głównie z Małopolski, ubiegało się w zeszłym roku o azyl
polityczny w Wielkiej Brytanii. - Taka podróż to strata czasu i pieniędzy - powiedział wczoraj
w Krakowie brytyjski
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Biedni i zaniedbani
GW Lublin PAP, RP 13-02-2003
Romowie i urzędnicy uczestniczą w warsztatach rozpoczętych wczoraj w Lublinie. Ich celem
jest aktywizacja Romów i ich integracja z otoczeniem. - Chcemy zaktywizować środowisko
Romów.

Nie bój się Cygana
GW Kielce EWA 11-01-2003
Dwudziestu świętokrzyskich Romów weźmie udział w specjalnym projekcie, który ma
udowodnić, że Cyganie, zachowując swoje tradycje, mogą zintegrować się ze
społeczeństwem.

Jak dobrze mieć sąsiada, którego się lubi
Gazeta Wyborcza PROF. ANDRZEJ RYCHARD 06-01-2003
Amerykanów, Francuzów i Włochów lubimy bardzo, choć minimalnie mniej niż dziesięć lat
temu. Za to do najbliższych sąsiadów sympatii mamy coraz więcej

Przerabiają nas na białych
Gazeta Wyborcza MARCIN KOWALSKI, WOJCIECH PELOWSKI 21-12-2002
W Małopolsce działa pilotażowy program na rzecz społeczności romskiej. - Założenia dobre,
ale wykonanie fatalne - narzekają Romowie. - Im chodzi tylko o pieniądze - ripostują władze
samorządowe

Oszukać getto
GW Kraków WP 20-12-2002
Między barakami bez wody i kanalizacji stoi pompa. Jeden wspólny wychodek - Na mrozie
pod pompą muszę rozpalić ognisko, żeby było co pić i jak się umyć - żali się 50-letni Roman
Szczerba, wójt tutej

Edukacja na plus
GW Kraków MAGDALENA KULA, KATARZYNA KOTULA 04-12-2002
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podsumowało wczoraj pilotażowy rządowy program
pomocy małopolskim Romom. Sukces: kilkaset dzieci, które poszły do szkoły. Porażka:
lekceważenie przez władze lokalne
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Iveta łapie niebo
WYSOKIE OBCASY, dodatek do Gazety Wyborczej MARIUSZ SZCZYGIEŁ 26-10-2002
Cyganka musi mieć szczęście, nauczyciela i wyobraźnię Zapytały, czy w Polsce Cyganki z
wyższym wykształceniem szybko robią karierę? Ile romskich prezenterek ma polska
telewizja?

O godne pochowanie
GW Kraków KRYSTYNA GIL, PREZES STOWARZYSZENIA KOBIET ROMSKICH W
POLSCE 16-10-2002
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce wyraża zaniepokojenie naruszaniem praw kobiet
migrantek, przebywających na terenie Polski. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja kobiet
pochodzenia romskiego

Krachu nie będzie
GW Białystok MONIKA ŻMIJEWSKA 16-10-2002
Ponad 5 mln zł przeznaczono na kulturę mniejszości w budżecie państwa na przyszły rok. To
o ponad pół miliona mniej niż w tym roku.

Załatwili sprawę bezpogrzebowo
Gazeta Wyborcza WOJCIECH CZUCHNOWSKI, SIOSTRA MAŁGORZATA
CHMIELEWSKA 14-10-2002
Przebywająca nielegalnie w Polsce Rumunka nie może od dwóch lat doprosić się wydania
zwłok jej zmarłego w krakowskim szpitalu dziecka. Innej dyrekcja szpitala położniczego
odebrała paszport, bo kobie

Gorsi obywatele?
Gazeta Wyborcza ES, TOMASZ GELLERT 13-09-2002
Romowie w Polsce są prześladowani - ocenia Europejskie Centrum Praw Romów. W piątek
raport w tej sprawie ECPR przedstawi na odbywającej się właśnie w Warszawie dorocznej
konferencji OBWE. Z wniosk

Byłem niewidoczny
GW Zielona Góra ROCH 13-09-2002
Cyganie na śmietniku, w eleganckich willach, w łachmanach i ciuchach od Gucciego - tak ich
widział Tomasz Tomaszewski. Słynny już dziś fotoreportaż Tomasza Tomaszewskiego
ukazał się w marcu 2001 rok
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Zdaliśmy i zapomnieliśmy
Gazeta Wyborcza CEZARY POLAK 13-08-2002
W Polsce ukazuje się kilkadziesiąt czasopism mniejszości narodowych. Periodyki mają nasi
Białorusini, Czesi, Litwini, Łemkowie, Niemcy, Ormianie, Romowie, Słowacy, Tatarzy,
Ukraińcy i Żydzi. Większoś

Żeby nie zapomnieć
GW Kraków MICHAŁ OLSZEWSKI 03-08-2002
- Ciągle śni mi się to wszystko - opowiada Andrzej Mirga. - Widzę, jak wchodzą na
ciężarówki, jak płaczą dzieci. Wczoraj minęła 58. rocznica zagłady Romów w obozie
koncentracyjnym w Brzezince Na uroc

Nikt nie pamięta
GW Łódź JOANNA PODOLSKA;JOANNA PODOLSKA 09-11-2001
Dokładnie 60 lat temu do getta w Łodzi przywieziono ponad pięć tysięcy Cyganów. Wszyscy
zginęli. Dziś nikt o tym nie pamięta, nawet Romowie. Pochodzili z Burgenlandu, z pogranicza
austriacko-węgiersk

Zacznijmy od czytania
GW Katowice SŁAWOMIR STARZYŃSKI 19-09-2001
Czy Romowie muszą żyć na marginesie? Nie. Dlaczego są często traktowani jak obywatele
gorszej kategorii? Dlatego, że Polacy i Romowie mało o sobie wiedzą. Jeżeli potrafimy
przekonać Romów do zasad ob
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