
„ROMOWIE ZNANI I NIEZNANI” 

BLASK PRAWDY O ROMACH W POLSCE.

GENEZA ROMSKIEGO STEREOTYPU I WALKA Z NIM”.

Miejsce warsztatów:

LUBLIN
Poniedziałek, 9 PAŹDZIERNIKA 2017;

Trybunał Koronny w Lublinie, 

ul. Rynek 1, 20-400 Lublin 

 I piętro

Część I. warsztatów (  10:00-14:00)  :

Andrzej  Sochaj „Tożsamość  romska  dziś.  (kim  jest  Rom;  Romowie,  kilka  słów  

o romskich symbolach (flaga, godło, hymn; święta romskie)”
Andrzej Łuczak „Zarys historii Romów w Polsce”
Jerzy Norbert Grzegorek „Stereotyp Roma. Geneza i jego skutki.

Pytania, dyskusja. 

 - 14:00 - 15:00 

Część II. warsztatów (  16:00–18:00)  :

Panel  dyskusyjny:  „Walka  ze  stereotypami;  czy  jest  konieczna  i  czy  jest  ona  możliwa?

Sposoby przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi, agresji, mowie nienawiści wobec osób

narodowości romskiej.”

W panelu zasiadają:
 Andrzej Łuczak (moderator), Andrzej Sochaj, Jerzy Norbert Grzegorek.

Podsumowanie warsztatów.

mgr Andrzej Łuczak - dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar 

Holokaustu, magister historii i administracji, doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego; 

Przerwa (kawa, herbata)



współpracownik przy realizacji projektów; autor wielu artykułów prasowych oraz 

periodyków; posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych.

mgr  Andrzej  Sochaj –  zastępca  dyrektora  Instytutu  Pamięci  i  Dziedzictwa  Romów  

oraz Ofiar Holokaustu, pisarz, działacz społeczny; współpracownik przy realizacji projektów;

autor  wielu książek i  artykułów prasowych,  również o tematyce romskiej;  posiada bogate

doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych. W 2017 r. został uhonorowany  Złotą

Odznaką  Honorową za  Zasługi  dla  Republiki  Austrii przyznaną  przez  Prezydenta

Republiki Federalnej Austrii.

mgr Jerzy Norbert Grzegorek -  ukończył socjologię ogólną ze specjalizacją psychologia

społeczna; autor publikacji naukowych o tematyce mniejszości etnicznych i narodowych oraz

wielu  publikacji  pedagogicznych;  prowadził  jakościowe  badania  etnograficzne  i  (auto)

biograficzne nad identyfikacją kulturową Romów w Polsce, Rumuni, Czechach i Słowacji;  

ze  Związkiem Romów Polskich  związany od 2002 roku;  od  2012 roku jest  doktorantem

Uniwersytetu Szczecińskiego.

Celem głównym projektu jest:

Poprzez warsztaty historyczne upowszechnienie, promowanie historii i tradycji 

Romów i Sinti.

Cele szczegółowe:

• zapoznanie obecnych z dziedzictwem kulturowym romskiego narodu.
• zgłębienie  historii  na  zajęciach  warsztatowych  ze  szczególnym  uwzględnieniem

Zagłady Romów oraz historii najnowszej.
• kształtowanie postaw patriotycznych oraz wyrabianie szacunku do historii własnego

narodu.
• upowszechnianie  i  popularyzacja  wiedzy  na  temat  dziedzictwa  pięćsetletniej

obecności romskiej mniejszości etnicznej na ziemiach polskich w sposób atrakcyjny

dla odbiorcy, a zwłaszcza dla młodzieży
• kształtowanie świadomości historycznej i postaw społecznych.
• Pogłębienie  wiedzy  i  uświadomienie  uczestnikom  jak  ważna  jest  własna  historia,

tradycja, kultura i język.
• burzenie stereotypów, uprzedzeń w stosunku do Romów;



• popularyzacja  działalności  i  wydawnictw Instytutu  Pamięci  i  Dziedzictwa  Romów

oraz Ofiar  Holokaustu oraz dwumiesięcznika „Romano Atmo”,  wydawanego przez

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.
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