
TRUDNA SZTUKA TOLERANCJI 
Wywiad z Wiesławem Podgórskim, dyrektorem ZSO Nr w Chełmie 

MM: Panie Dyrektorze, jakie są główne założenia promowanej przez szkołę edukacji dla 

tożsamości? 

Bardzo ważnym obszarem działania ZSO Nr 7 w Chełmie jest szeroko rozumiana edukacja 

międzykulturowa, która stawia nauczycielom wysokie wymagania, mobilizując ich do nieustannego 

doskonalenia zawodowego oraz systematycznego pogłębiania umiejętności interpersonalnych. 

Praca z uczniem romskim jest wymagająca, ale przynosi ogromną satysfakcję. Obecny system 

szkolny nie jest może w pełni korzystny dla różnorodności kulturowej, ale z pewnością czyni ku 

temu pozytywne kroki. Dokonuje się bowiem zauważalna zmiana jakościowa, jednak najtrudniejsze 

zadanie przypada nauczycielowi, który ma nie tylko uczyć, ale także przygotowywać ucznia do 

życia w otaczającej rzeczywistości, która podlega szybkim przemianom. Nauczyciel może stać się 

postacią ważną w życiu ucznia, pełnić rolę przewodnika, autorytetu. W sposób szczególny, 

możliwości takie stwarza praca z uczniem pochodzenia romskiego. Warunkiem powodzenia takich 

działań jest jednak wyzbycie się własnych uprzedzeń i stereotypów myślowych, które niestety są 

zauważalne w naszym życiu społecznym. 

MM: Romowie od wielu lat związani są z chełmska „siódemką”... 
Tak. Uczy się u nas już trzecie pokolenie chełmskich Romów. Od ponad czterdziestu lat 

zamieszkują w obwodzie szkoły i kształcą się na ternie naszej placówki, wnosząc barwne i ciekawe 

pierwiastki swojej kultury w życie szkoły. I choć czas kolorowych taborów dawno minął, to 

tradycje cygańskie wśród społeczności romskiej Chełma są wciąż żywe. Pokazują to chełmscy 

Romowie na spotkaniach integracyjnych organizowanych w ramach Programu integracji 

społeczności romskiej w Polsce. Piękna romska muzyka oraz żywiołowe tradycyjne tańce 

sprawiają, że zarówno Romowie jak i Polacy czują niepowtarzalny klimat dawnego taborowego 

życia.  

MM: W jaki sposób społeczność szkolna wciela w życie postulaty integracji? 

Robimy wszystko, aby integracja nie była tylko pustym słowem, ale prawdziwą wartością, której 

chronią zarówno Romowie, jak i Polacy. Zachowanie własnej tożsamości kulturowej w obliczu 

licznych zmian cywilizacyjnych i obyczajowych stanowi szczególne wyzwanie dla społeczności 

romskiej w Polsce. W epoce globalizmu podtrzymywanie własnej tożsamości jest coraz trudniejsze 

i Romowie są coraz bardziej zagrożeni. Edukacja z całą pewnością zwiększa szanse na to, aby 

Romowie mogli zaadoptować się we współczesnym świecie, nie tracąc jednocześnie swojej 

tożsamości. 

MM: Jakie zadania zaplanowano w ramach Programu integracji społeczności romskiej 

w Polsce na rok 2015? 
W ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2015 finansowanego przez 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji realizowane są trzy zadania: 1. zakup podręczników 

szkolnych dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego, 2. zakup przyborów szkolnych dla uczniów 

pochodzenia romskiego oraz 3. świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy ZSO Nr 7 

w Chełmie. Głównym celem programu jest poprawa poziomu nauczania oraz wspieranie edukacji 

dzieci romskich poprzez organizację zajęć świetlicowych oraz ukazywanie korzyści płynących 

z edukacji. Działania edukacyjne zapewnią również aktywne pogłębianie integracji 

międzykulturowej oraz prawidłowy rozwój poznawczy i społeczny adresatów programu.  

W ramach dwóch pierwszych zadań zostaną zakupione podręczniki i przybory szkolne dla uczniów 

pochodzenia romskiego z ZSO Nr 7 oraz SP nr 2, które zostaną przekazane na uroczystym 

spotkaniu 22 września 2015 roku. Obecnie trwa kwalifikacja dzieci i młodzieży na świetlicę 

integracyjną. Mogą na nią uczęszczać dzieci romskie i polskie z ZSO Nr 7 i SP Nr 2, które 

wymagają wsparcia dydaktycznego, wychowawczego lub materialnego. Świetlica oferuje szereg 

zajęć dodatkowych: aerobik, tenis stołowy, zajęcia plastyczne, teatralne, terapeutyczne, 

logopedyczne, taneczne oraz zajęcia z kultury romskiej. Planowane są również pogadanki 

profilaktyczne z przedstawicielami policji, służby zdrowia oraz wyjazdy edukacyjne.  

W październiku podopieczni świetlicy pojadą do Tarnowa, aby w Muzeum Etnograficznym 



zwiedzić wystawę „Romowie – historia, kultura”. Staramy się w ciekawy sposób połączyć naukę 

z zabawą oraz stworzyć dzieciom szansę aktywnego i twórczego spędzenia czasu wolnego. Podczas 

realizacji Programu aktywnie współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Chełmska Roma”. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała: MM 

  


