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O Romach jest znowu głośno. Tym razem temat miejsca Romów w Europie zaistniał w mediach 
za sprawą odsyłania obywateli Rumunii i Bułgarii pochodzenia romskiego z Francji przez Nicola-
sa Sarkozy ’ego. Czechy swoje pięć minut miały w 2007 r. w związku z umieszczaniem romskich 
dzieci w szkołach specjalnych czy budową muru w Uściu nad Labą odgradzającego Romów od 
społeczeństwa większościowej. Jak informować o Romach w sposób rzetelny? W Polsce debatu-
jemy jakiego słowa należy używać: ‹ Cygan › lub ‹ Rom ›. Jak określać społeczność nie-Romską? Czy 
słowo ‹ Polak › i ‹Rom› się wyklucza? Przecież żyjemy obok siebie od setek lat. Dlaczego zatem 
powszechne jest używanie zwrotów w stylu ‹w szkole uczą się dzieci romskie i polskie›. Przecież 
uczniowie pochodzenia romskiego są równocześnie Polakami. A w Czechach? Na przedstawicieli 
społeczności większościowej (potocznie ‹ Czechów ›) mówi się ‹ biali ›, natomiast przedstawicie-
li społeczności mniejszościowej (potocznie ‹ Romów ›) określa się ‹ czarnymi ›. Przecież zarówno 
Słowianie jak i Romowie wywodzą się z jednej grupy etnicznej – indoeuropejskiej. Takie niuanse 
udało nam się wychwycić podczas polsko-czeskiego doświadczenia dotykającego tematyki rom-
skiej. Zapraszamy do zgłębiania tej tematyki razem z nami.

Więcej: 
www.metneb.wordpress.com  

Zespół projektowy:
Ania Kudarewska, Iwona Frydryszak, Roman Staněk



POZNAJ SĄSIADÓW

Tak sformułowany nakaz może wydać się co 
najmniej osobliwy, jeśli nie zdumiewający. 
Po angielsku ‹meeting neighbours› brzmi 
jeszcze radykalniej, ‹neighbour› to nie tylko 
sąsiad, ale i bliźni. Jakiego rodzaju jest to zo-
bowiązanie i kto nas do niego wzywa? 

 Właśnie nad tym podczas warsztatów dzien-
nikarskich organizowanych przez Dom Spotkań 
im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu zastana-
wiała się młodzież z Polski i Czech. Ale pozna-
nie sąsiada jest trudne, barierą nie jest jednak 
język, problem leży gdzie indziej: to nieumie-
jętność komunikacji o podłożu innym niż wer-
balne. Okazuje się to tym trudniejsze, gdy tak 
naprawdę nie ma woli poznania – łatwiej jest 
dotknąć jedynie powierzchni, nie zagłębiając 
się zbytnio w problematykę, uwalniając się 
w ten sposób od odpowiedzialności za poraż-
kę. Prościej jest automatycznie nakleić etykietę. 
A tę raz przyklejoną, trudno później zedrzeć.
 Jeśli widzi się tylko etykiety, którymi społecz-
ności wzajemnie się obdzielają, porozumienie 
przestaje być możliwe do osiągnięcia. Jest 
jeszcze trudniejsze, gdy żyje się w różnych 
światach, których granice tworzą ci sąsiedzi, 
którzy wolą chować się za firanką, przymykając 
oczy na to, co dzieje się poza ich ogródkiem. 
To, co za płotem nie jest już ważne, nie jest na-
sze, więc nie jest też ważne. Tych, którzy nie 
chcieliby być traktowani przez społeczeństwo 
w ten sam sposób w jaki traktuje się Romów, 
uczestnicy projektu zachęcają do zapoznania 
się z historią tej wykluczanej społeczności. 
Poznanie sąsiada, bliźniego to także poznanie 
siebie, odkrycie tego, co w głębi nas, sposobu 
postrzegania innych przez pryzmat własnych 
doświadczeń.
 Pretekstem spotkania była trudna sytuacja 
społeczności romskiej w Polsce i Czechach. 
Uczestnicy zastanawiali się jaką rolę w proce-
sie informowania o mniejszościach pełnią me-

dia, czym są stereotypy i czy da ich się uniknąć. 
Dlaczego w ogóle warto informować o Romach 
oraz jak to robić, by taka informacja trafiła tam, 
dokąd jest kierowana – do ludzi sąsiadujących 
ze sobą: Polaków i Czechów, Czechów i Romów, 
Romów i Polaków. W szukaniu odpowiedzi na 
te pytania uczestnikom miały pomóc spotkania 
z dziennikarzami, przedstawicielami władz, spo-
łeczności romskiej i organizacji pozarządowych. 
 Uczestnicy warsztatów pracowali nad swoimi 
reportażami we Wrocławiu, Ołomuńcu, Vsetinie 
i Przerowie. Mogli na własnej skórze przekonać 
się o codziennych problemach społeczności 
romskiej takich jak społeczne wykluczenie, 
trudne warunki bytowe, niski poziom edukacji, 
bezrobocie, słabe zdrowie. Mit polskiej gościn-
ności został poddany w wątpliwość. Mogli zde-
rzyć się z niechęcią jaka towarzyszy Romom, 
wysłuchać opinii tych, których rzadko się wy-
słuchuje. Mogli poznać pracę pracowników so-
cjalnych, urzędników, nauczycieli, asystentów 
romskich, którzy angażują się, by powodować 
społeczne zmiany.
 Spotkaniem dwóch światów, było dla uczest-
ników projektu wejście do getta w Przerowie. 
Niechętnie wpuszcza się tu ‹białych› – bo tak 
w Czechach najczęściej mówi się na społe-
czeństwo większościowe. Pod ‹zły adres› mło-
dych reporterów wprowadziła organizacja Pe-
ople In Need (Člověk v tísni). Richard Kořinek, 
koordynator projektów socjalnych i integracyj-
nych tłumaczył: ‹ Gdyby ktoś z «białych» trafił 
do getta, za trzy pokolenia nie potrafiłby sam 
z niego wyjść.To jest problem sytuacji, nie et-
niczności. › Problem gett, który dotyczy ¼ po-
pulacji Romów w Czechach zobrazował moc-
nym przykładem z psami. ‹W dwóch klatkach 
umieszczono po jednym psie. Podłogi obu 
z nich były pod napięciem. Jedna klatka była 
bez dachu. Z tej otwartej klatki pies wyskoczył 
od razu. W  tej drugiej nauczył się przetrwania 
ciągle cierpiąc, również po tym, jak usunięto 
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Zdjęcia:

Po prawej: W ramach projektu prowadzone były 
warsztaty antydyskryminacyjne 
( fot. Jiří Kalát )
Po lewej: Uczestnicy i uczestniczki projektu podczas 
wizyty w szkole podstawowej w Ołomuńcu 
( fot. Piotr Warczak )

dach ›. Dlatego People In Need stara się prze-
de wszystkim walczyć z wyuczoną bezradnoś-
cią ludzi z gett, czyli wkładać do klatki drabinę, 
po której można się wydostać. Czy dziennikarz 
może, lub czy powinien walczyć z wyuczoną 
obojętnością wobec Romów, wobec biedy? 
Czy powinien zarzucać drabinę między dwoma 
światami? 
W projekcie ‹ Meeting Czech Polish Neigh-
bours › wzięło udział 17 studentów z Polski 
i Czech. Partnerami projektu byli między inny-
mi Dom Spotkań Angelusa Silesiusa, People 
in Need, Radio ‹Wroclove› , Magazyn ‹Se-
mestr› , Instutut Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej Uniwesytetu Wrocławskiego oraz 
Wydział Dziennikarstwa Uniwesytetu Pala-
ckiego w Ołomuńcu. Projekt finansowany był 
z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Obejmował dwie wymiany. Studenci czescy 
odwiedzili Wrocław w maju, w czerwcu z rewi-
zytą przybyli Polacy. Wieńczą go dwie wysta-
wy fotograficzne.
  

Katarzyna Wiekiera
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1.  Romowie zapadają na cały szereg chorób. Średnia długość życia, we-
dług różnych obliczeń jest nawet o 15 lat niższa od średniej ogółu oby-
wateli. Problemy zdrowotne wynikają z ubogiej diety, braku pieniędzy 
na opał, braku ocieplenia domostw i ograniczonego dostępu do świad-
czeń zdrowotnych. 

2.  Studenci dziennikarstwa (Grzegorz Frąc, Andrea Slouková) wraz z dzien-
nikarzem gazety internetowej Aktuálně.cz (Petr Protivánek) w Przerowie 
w jednym z ‹obszarów społecznie wykluczonych›. Szacuje się, że 80 tys. 
Romów w Czechach mieszka w tego typu skupiskach. Całkowita liczba 
romskiej populacji w tym kraju wynosi 150 - 300 tys. Dla porównania 
w Polsce żyje około 30 tys. przedstawicieli tej mniejszości, choć są to 
dane niezweryfikowane. Dla przeciętnego Czecha termin ‹społecznie 
wykluczony› stał się synonimem Roma. Media podtrzymują obraz Ro-
mów, jako ‹tych mieszkających w slumsach›. Świadomi tego jak są po-
strzegani, Romowie niechętnie rozmawiają z dziennikarzami. 
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3. W społeczeństwie większościowym istnieje 
stereotyp mówiący o tym, że romskie dzieci za-
niżają poziom nauczania w klasach, do których 
uczęszczają, dlatego czescy rodzice przenoszą 
swoje dzieci do innych szkół. Inną praktyką jest 
też umieszczanie dzieci romskich w szkołach 
specjalnych. Z raportu Amnesty International, 
opublikowanego na początku 2010 r. wynika, 
że pomimo interwencji Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka w 2007 r. , dyskryminacja 
romskich dzieci w Czechach nie zmniejsza się. 
Stanowią one 80% uczniów szkół specjalnych 
 – tak duży odsetek nie występuje w żadnej innej 
populacji.
 

4. Kwestia edukacji dzieci romskich jest bardzo 
złożona. Dzieci żyją w środowisku, które nie 
motywuje ich do nauki. Zanim pójdą do szkoły 
nie potrafią trzymać ołówków w dłoniach, bo 
nie mają ich w domu, a nie mają też szansy na-
śladować w tym swoich rodziców, którzy czę-
sto są niepiśmienni. Od dzieci w trzeciej klasie 
wymaga się wysyłania e-maili do nauczycieli 
z załączonymi obrazkami. Jeśli w domu nie ma 
komputera staje się to tym trudniejsze.

5. Pokaz tańca break dance w wykonaniu ucz-
niów szkoły podstawowej w Ołomuńcu.
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6,7. Obok słabego wykształcenia, głównymi przyczynami wysokiego 
bezrobocia wśród Romów są brak kwalifikacji, bierność w poszukiwa-
niu pracy oraz niechęć przedsiębiorców do zatrudniania osób pocho-
dzenia romskiego.

8. Romowie w Czechach mieszkają w izolacji od reszty społeczeństwa. 
Zajmowane przez nich pomieszczenia często nie spełniają wymogów 
prawa budowlanego, mieszkania są przeludnione – w jednym mieszka-
niu na 40 metrach kwadratowych mieszka nawet do 50 ludzi. Niespraw-
ne są instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, co z jednej strony 
sprzyja zawyżaniu rachunków za ich użytkowanie, z drugiej negatywnie 
wpływa na stan zdrowia mieszkańców.
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9-11. Od czasu przymusowego przesiedlania Romów minęło ponad 
50 lat. Obrazy taborów w naszych głowach nie chcą jednak zniknąć. 
Polityka państw socjalistycznych w Europie Środkowo - Wschodniej 
w XX wieku obrała sobie za cel osiedlenie i asymilację Romów. Z 15 tys. 
Romów, którzy w 1950 r. mieszkali na terytorium państwa polskiego, 
75% było nomadami. Od 1964 r. na mocy rozporządzenia ‹O możliwoś-
ciach zastosowania przepisów ogólnopaństwowych do ludności cygań-
skiej ograniczających przede wszystkim ich koczowniczy tryb życia›, mi-
licja zaczęła karać Romów m.in. za palenie ogniska w lesie, czy za brak 
stałego zameldowania. Tropiono cygańskie tabory i siłą zmuszano ich 
członków do osiedlenia się. Restrykcyjna i konsekwentna polityka pań-
stwa doprowadziła w końcu do tego, iż pod koniec lat 70 - tych tabory 
zniknęły z polskich dróg, Romowie zostali osiedleni.  
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12-15. Romowie w Czechach przed 1989 r. 
mieszkali w centrach miast. Z powodu trans-
formacji tracili pracę w fabrykach. Z kolei za-
dłużenie mieszkań powodowało, że zmuszeni 
byli masowo przeprowadzać się na peryferie 
miast. We Vsetinie, gdy zadłużenie jednej z ka-
mienic wyniosło ponad 1,5 mln czeskich koron, 
a stan techniczny był tragiczny, 40 romskim 
rodzinom, które nie potrafiły sobie poradzić 
ze spłatą długów zaoferowano mieszkania 
w kontenerach. Najbiedniejszym i najliczniej-
szym rodzinom oddano zrujnowane domy 
w Jesenikach.
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16. Dla polskiej Romki szokiem mogłoby być spotkanie czeskiej Romki 
w obcisłych dżinsach i bluzce na ramiączkach. Romowie to ogromnie 
zróżnicowana od wewnątrz grupa etniczna, w obrębie której panuje 
znaczna odmienność obyczajów

17-18.  Jednym z najlepszych działań na rzecz integracji jest tworzenie 
centrów, gdzie dzieci mogłyby odrabiać lekcje, uczyć się tańca czy śpie-
wu, gdzie dorośli mogliby skorzystać z kafejki internetowej bądź siłowni. 
O takim miejscu na Brochowie marzy wiceprzewodniczący stowarzysze-
nia Romani Bacht – Tadeusz Paczkowski. Dzięki pomocy miasta Wrocław 
trwa remont uzyskanego lokalu. Udało się też założyć studio nagrań, 
w którym już pracuje grupa muzyczna Romani Bacht.
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19. Szkolne festiwale jak choćby ‹Cygańskim taborem po drogach Europy› 
we Wrocławiu to jedna z nielicznych okazji by polskie dzieci mogły po-
znać romską kulturę. 
 
20.  Terne Romani Bacht czyli ‹ młode romskie szczęście › to dziecięcy ze-
spół taneczny z Wrocławia, który założony został z inicjatywy stowarzy-
szenia Romani Bacht.
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21-22. Muzyczne festiwale to okazja by zapre-
zentować kolorowe, bogato zdobione suknie. 
Tradycyjne Romki z grupy Polska Roma, które 
na co dzień powinny nosić się skromnie, mogą 
zaszaleć: złoto, ostre kolory i dobra zabawa są 
wskazane.
Na zdjęciu występ dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej.
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23. Mieszkanie rodziny Chorwatów przy ulicy Szkodowej. W 2007 r. 
w Przerowie miasto odsprzedało za bezcen prywatnemu właścicielowi 
6 kamienic. Jednej z nich nowy właściciel już się pozbył. Według umowy 
właściciel zobowiązany jest do odnowienia domów. Ludzie początko-
wo chcieli tam mieszkać, ale warunki okazały się tragiczne. Pleśń, brak 
ciepłej wody, toalety na zewnątrz budynku. Rodzin ubywa, część się 
przeprowadziła, ci którzy nie płacili czynszów dostali wypowiedzenie. 
Mimo braku remontów, czynsz w samym 2010 r. wzrósł o 63%. Zosta-
ło 15 rodzin, które nie mają gdzie się przeprowadzić, dlatego, że nikt 
w Czechach nie chce Romom wynająć mieszkań.
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 W ramach projektu ‹ Meeting Neighbours ›, dzięki 
relacjom i rozmowom, szerzej zapoznałam się z kul-
turą i tradycją Romów żyjących w Polsce. Zaintereso-
wał mnie przede wszystkim jeden aspekt – szacunek, 
z jakim odnoszą się do swojej rodziny i do osób star-
szych. 
 Kiedy mówimy o tradycyjnej romskiej rodzinie, nie 
mamy na myśli rodziny, jaką znamy z naszej społecz-
ności, czyli rodziców i dzieci. Romska rodzina obej-
muje dziadków, ciocie, wujków, kuzynów i kuzynki, 
a często również tych krewnych, dla których w naszym 
języku nie mamy nazwy. Jedną z głównych charakte-
rystyk tradycyjnej romskiej rodziny jest kolektywizm. 
Rodzina jest najważniejsza i ma zawsze pierwszeń-
stwo nad jednostką. Wszystko, co robi jednostka, robi 
dla rodziny. To niewątpliwie najistotniejsza różnica 
między społecznością romską a naszą społecznością 
większości, która jest dużo bardziej indywidualistycz-
na. Ileż to razy słyszałam w domu: ‹ Nie robisz tego dla 
nas, tylko dla siebie › czy: ‹ Każdy jest kowalem swe-
go losu ›. Rodzina nas oczywiście wspiera, a do pracy 
chodzimy po to, żeby zabezpieczyć finansowo swoje 
dzieci. Oczekuje się od nas jednak, że w pewnym 
wieku się usamodzielnimy, założymy własną rodzinę, 
a od rodziców stopniowo się uwolnimy. 
 W tradycyjnej romskiej rodzinie sprawa ma się ina-
czej. Tutaj wymaga się stałego kontaktu. W jednym 
z wywiadów studentka prawa pochodząca z miesza-
nej romsko-polskiej rodziny zdradziła nam: ‹Nie ma 
nawet mowy, żebym nie odwiedziła swojej babci, 
kiedy wracam z uczelni do domu. Zawsze najpierw 
idę do niej, tam często spotykam dalszych krewnych 
(nieraz takich, którzy są « dziesiątą wodą po kisielu ») 
i dopiero po tym, jak porozmawiamy, idę do domu ›. 
I zaraz dodaje: ‹ Rodzina jest dla mnie bardzo ważna. 
Codziennie do siebie dzwonimy tylko po to, żeby 
zapytać « jak się masz » i «co porabiasz ». Dla nas 
to całkiem normalne ›. Przyznajmy szczerze, ile razy 
w miesiącu odwiedzamy swoich dziadków albo ile 
razy w tygodniu do nich dzwonimy, żeby zapytać, jak 
im się wiedzie i czy niczego nie potrzebują. 

 Przed kilkoma miesiącami w Czechach zainaugu-
rowano dyskusję na temat napięcia między młodymi 
i seniorami, w wielu mediach szumnie nazwano to 
‹ wojną pokoleń ›. Wiązało się to z zakładaniem na 
portalu społecznościowym Facebook takich grup jak: 
‹ Ich rewirem jest Kaufland, ich tempo jest zabójcze  
 – emeryci › lub: ‹ Kiedy jadę autobusem a obok mnie 
jest emeryt, udaję, że patrzę przez okno ›. Na Face-
booku znajdziecie dziesiątki podobnych grup. 
 Silne emocje wywołał też spot Marty Issové i Jiřího 
Mádla (dwudziestokilkuletni aktorzy filmowi) ‹ Namów 
dziadka, namów babcię, niech nie głosują na lewicę ›, 
który związany jest ze zbliżającymi się wyborami do 
czeskiego parlamentu. Niektóre poglądy w nim za-
warte, jak np. ‹ szybko umrą › albo przedstawienie pro-
tez zębowych w konfrontacji ze starością, nie u mnie 
jedynej wzbudziły falę niechęci. 
\ Na problem zareagował również Michael Kocáb 
(do końca kwietnia br. Minister Praw Obywatelskich 
i Mniejszości Narodowych w Czechach), który pod 
koniec kwietnia dyskutował w siedzibie rządu ze spe-
cjalistami, młodzieżą ze szkół średnich i osobami star-
szymi. Problem dostrzegł właśnie w rodzinie, w której 
brakuje wzajemnego dialogu międzypokoleniowego 
i wspólnych rytuałów, przy których dawniej rodzina 
się gromadziła. 
 W tym momencie moglibyśmy wziąć przykład ze 
społeczności romskiej. Wystarczy poświęcić więcej 
czasu naszym rodzicom i dziadkom, rozmawiać z nimi 
o tym, co robimy, czym się interesujemy, generalnie 
rzec biorąc, o świecie. Dopóki nie będzie komunikacji, 
będzie wzrastać niezrozumienie i zwiększać się fik-
cyjna przepaść między nami. Wygląda to identycznie 
nie tylko między pokoleniami, ale też między grupa-
mi etnicznymi, mniejszościami a większością, ogólnie 
między ludźmi. 

Jana Pavlíková
( Tłum. Maja Danilenko )

SZACUNEK DLA STARSZYCH

Wrocław, maj 2010

18



KTO TAK NAPRAWDĘ SŁYSZAŁ
O NOWYM CENTRUM KULTURY, 
KTÓRE MA POWSTAĆ 
NA BROCHOWIE?

Podczas pobytu we Wrocławiu studenci dzien-
nikarstwa z Czech i Polski próbowali poznać 
życie społeczności romskiej. W tym celu grupa 
radiowa odwiedziła dzielnicę Brochów, która 
jest największym skupiskiem Romów w ca-
łym mieście. 

 Jednym z tematów, którym młodzi dzienni-
karze postanowili zająć się dokładniej, było 
Centrum Kultury, które od jakiegoś czasu 
jest budowane na Brochowie. Jiří Kalát, Lucie 
Růžičková, Karolína Kočí oraz ja spotkaliśmy 
się z ludźmi bezpośrednio zaangażowanymi 
w przedsięwzięcie. Rozmawialiśmy miedzy 
innymi z Tadeuszem Paczkowskim, który jest 
zastępcą przewodniczącego stowarzyszenia 
Romani Bacht, oraz członkiem zespołu mu-
zycznego o takiej samej nazwie. Zapytaliśmy 
go o Centrum Kultury na Brochowie i oto czego 
się dowiedzieliśmy:

T. P. : Pomysł wybudowania Centrum powstał 
już w 2005 r. Największe trudności stanowiły 
dla nas problemy finansowe. Przedsięwzięcie 
wymaga bowiem sporych nakładów pienięż-
nych. Potrzebujemy łącznie około 600 tys. zło-
tych. Najpierw pomogło nam miasto Wrocław, 
od którego otrzymaliśmy lokum. Jest to około 
200 metrów kwadratowych, czyli powinno wy-
starczyć dla potrzeb naszego Centrum. Miasto 
pomogło nam również przy remoncie – przy 
elewacjach, ociepleniu, wstawianiu drzwi, 
okien i położeniu podłóg. Ta pomoc jednak za-
kończyła się w zeszłym roku.

 M. A. : A jak wygląda sytuacja teraz?

T. P. : Obecnie piszemy cały czas projekty, aby 
zdobyć dodatkowe finanse. Niestety większość 
projektów miałoby szansę wygrać, gdyby w Cen-
trum już coś się działo. Nie możemy jednak 
rozpocząć działalności w Centrum, dopóki nie 
skończymy remontów. Jesteśmy jednak dobrej 
myśli, ponieważ miasto obiecało pomoc i wy-
kończenie budynku w tym roku. 

M. A. : Ciekawi nas jakie są Pańskie zamiary 
i wyobrażenia dotyczące Centrum. Co będzie 
się w nim działo i do kogo będzie ono głównie 
skierowane?

T. P. : Chcielibyśmy, aby w centrum było na-
prawdę sporo rzeczy. To będzie największe 
tego rodzaju centrum na Dolnym Śląsku. Oferta 
Centrum będzie skierowana w większości do 
dzieci. Nasz największy cel to stworzyć miejsce, 
w którym dzieci mogłyby spędzić swój wolny 
czas zamiast siedzieć na ulicy. Chcielibyśmy 
także wpłynąć na integrację ludzi. To Centrum 
nie będzie stworzone wyłącznie dla Romów. 
Ono będzie dla wszystkich. Planujemy wybu-
dowanie swego rodzaju świetlicy oferującej za-
jęcia pozalekcyjne, jak na przykład lekcje tań-
ca czy śpiewu.

M. A. : A dorośli?

T. P. : Dorośli również znajdą coś dla siebie. Na 
przykład siłownię czy kawiarenkę internetową. 
Najbardziej jednak cieszymy się ze studia na-
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grań, które obecnie jest już wyremontowane 
dzięki pomocy miasta Warszawa. Pracujemy 
już nawet w studiu nad nagraniami nowych 
utworów naszego zespołu muzycznego. W ca-
łym przedsięwzięciu istotna także jest moż-
liwość stworzenia nowych miejsc pracy dla 
mieszkańców Brochowa. Oczywiście w pierw-
szej kolejności zależy nam na zaoferowaniu 
pracy dla Romów, ale oczywiście nie wyłącznie. 
Nie możemy już się doczekać, kiedy Centrum 
powstanie. Wszyscy na Brochowie są bardzo 
zainteresowani tym pomysłem. Nieustannie 
pytają mnie na ulicy, kiedy wszystko już będzie 
gotowe. Wierzymy, że uda nam się to osiągnąć 
do końca tego roku. Wówczas będziemy mogli 
zacząć realizować nasze plany i spełniać ma-
rzenia.

Zdjęcie:

Spotkanie na Brochowie – Magda Antoniów oraz 
Tadeusz Paczkowski 
(fot. Jiří Kalát) 

*  *  *

 Pomysł wybudowania centrum wydaje się 
być wspaniały. Podczas pobytu na Brochowie 
mieliśmy szansę, aby porozmawiać z innymi 
mieszkańcami dzielnicy. Najpierw udaliśmy 
się do lokalnej szkoły podstawowej, gdzie roz-
mawialiśmy z dziećmi oraz asystentką romską. 
Kobieta potwierdziła słowa Paczkowskiego 
i przedstawiła swoje stanowisko w sprawie bu-
dowy Centrum. Podkreśliła złą sytuację dzieci 
na Brochowie i brak miejsc i możliwości dla 
nich, by wykorzystywać pożytecznie swój czas 
wolny po szkole. 
 Zebraliśmy wiele cennych informacji po-
trzebnych do naszego reportażu radiowego. 
Dobrzy reporterzy jednak starają się zawsze, 
aby przedstawić różne stanowiska i punkty 
widzenia. Zdecydowaliśmy się na przeprowa-
dzenie małego wywiadu środowiskowego. Py-
taliśmy przypadkowo napotkanych przechod-
niów o nowe Centrum Kultury. Okazało się, że 
większość osób nie miała jednak pojęcia o ja-
kichkolwiek planach i przedsięwzięciach zwią-
zanych z budową. Byliśmy bardzo zaskoczeni 
takimi wynikami. Zmieniło to odrobinę nasze 
podejście do przygotowywanego materiału.
 Czekamy zatem jak potoczą się dalej losy 
Centrum na Brochowie. Trzymamy za nie kciuki 
wierząc, że współpraca pomiędzy mieszkańca-
mi Brochowa będzie owocna, a przepływ infor-
macji sprawniejszy.

Magda Antoniów
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