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Romowie. Skąd przybywają, dokąd zmierzają?  

Cele:  

zapoznanie dzieci z kulturą i obyczajami romskimi 

uwrażliwienie na różnorodność kulturową 

zwrócenie uwagi na grupy narodowe i etniczne zamieszkujące 

Polskę 

Potrzebne środki i materiały:  

bajka „O Cyganie i czerwonym wężu” 

http://miedzykulturowa.org.pl/czytelnia/bajki/bajka-cyganska/ 

lub https://www.youtube.com/watch?v=DlHtQwJs-NE 

zdjęcia przedstawiające Romów i ich dawne życie codzienne 

(tabory, obozowiska, namioty, wozy, biesiady itp.) → baza zdjęć 

wstążki, kamienie, patyczki, słoma do tworzenia kierunkowskazów 

kolorowanki: wozy, namioty, przedmioty potrzebne w obozowisku  

kredki, kartki A3, nożyczki, kleje 

polecane źródła informacji: 

http://romopedia.pl 

http://www.multicultural-schools.eu/?mdocs-file=4151&mdocs-

url=false 

http://miedzykulturowa.org.pl/wp/wp-

content/uploads/2010/07/Warszawa_wielu_kultur_Cyganie.pdf 

http://miedzykulturowa.org.pl/wp/wp-

content/uploads/2010/07/material_dla_nauczyciela_romskie.pdf 

Realizacja 

Wprowadzenie – opowieść 

 

Prowadzący wita się z dziećmi. Mówi, że podczas zajęć 

porozmawiają o bardzo ciekawej grupie ludzi, którzy chociaż są 

Polakami i od wieków zamieszkują nasz kraj, to zachowują swoją 

http://miedzykulturowa.org.pl/czytelnia/bajki/bajka-cyganska/
https://www.youtube.com/watch?v=DlHtQwJs-NE
http://romopedia.pl/
http://www.multicultural-schools.eu/?mdocs-file=4151&mdocs-url=false
http://www.multicultural-schools.eu/?mdocs-file=4151&mdocs-url=false
http://miedzykulturowa.org.pl/wp/wp-content/uploads/2010/07/Warszawa_wielu_kultur_Cyganie.pdf
http://miedzykulturowa.org.pl/wp/wp-content/uploads/2010/07/Warszawa_wielu_kultur_Cyganie.pdf
http://miedzykulturowa.org.pl/wp/wp-content/uploads/2010/07/material_dla_nauczyciela_romskie.pdf
http://miedzykulturowa.org.pl/wp/wp-content/uploads/2010/07/material_dla_nauczyciela_romskie.pdf
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odrębną kulturę, tradycje i zwyczaje, pamięć o innej, czasami 

bardzo odległej ojczyźnie, często również posługują się innym od 

polskiego, własnym językiem. Wyjaśnia, że takie grupy to mniejszości 

etniczne bądź narodowe. Czym wyróżnia się grupa, o której będą 

rozmawiać, jak się ją nazywa? Dzieci dowiedzą się wysłuchując 

tradycyjnej opowieści tej ciekawej grupy etnicznej. Prowadzący 

proponuje dzieciom, żeby usiadły wygodnie i posłuchały uważnie. 

Opowiada bajkę „O Cyganie i czerwonym wężu” (lub wyświetla 

dzieciom animację przygotowaną w ramach działań Ośrodka 

„Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”). Po wysłuchaniu/ obejrzeniu 

prowadzący pyta dzieci czy wiedzą już o kim będą rozmawiać? 

Jakie postaci pojawiły się w opowieści? Bajka opowiadała o 

Cyganie i jego synach. Cyganie to bardzo popularna w Polsce 

nazwa dla tej grupy etnicznej, o której mowa, ale ludzie Ci sami 

nazywają się Romami i z reguły wolą to określenie, więc podczas 

zajęć częściej będziemy się posługiwać tym określeniem.  
 

Kim oni są? 

 

Kim są Romowie? Prowadzący mówi dzieciom, że jest to jeden z 

niewielu narodów, który nie posiada swojego państwa, dlatego 

dzisiaj zamieszkuje wiele różnych państw, w których stanowi 

mniejszość etniczną, w tym Polskę. Romowie pochodzą z dalekich 

Indii i z nieznanych jak dotąd przyczyn opuścili zamieszkiwany przez 

siebie kraj i rozpoczęli wędrówkę na zachód. Dokładnie nie 

wiadomo kiedy, ani dlaczego wyemigrowali z pierwotnej ojczyzny. 

Nie wiadomo również kim byli kiedy ruszyli całymi rodzinami ku 

Europie. Wiadomo jednak, że już od wieków zamieszkują jej kraje, 

wciąż pielęgnując swój język, tradycje i zwyczaje. Dziś dzielą się na 

wiele lokalnych grup i wspólnot związanych z poszczególnymi 

krajami. Niektóre z tych grup prowadzą osiadły tryb życia inne wciąż 

pielęgnują swoje wędrowne tradycje. Prowadzący pokazuje 

dzieciom zdjęcia Romów. Pyta czym się charakteryzują? 

Przypomina dzieciom opowieść, której wysłuchali. Pyta co z niej 

pamiętają. Ojciec z synami podróżował wozem. Tak dawniej 

przemieszczały się całe romskie rodziny. Na swoich wozach z całym 

dobytkiem podróżowali z miejsca na miejsce, od czasu do czasu 

rozbijając swoje obozowiska.  
 

Wędrowne tabory 
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Prowadzący wyjaśnia dzieciom, że obok Romów osiadłych, wiele 

romskich grup od zawsze wędrowało, byli koczownikami. Nazywano 

ich nomadami, bo byli ludem wolnym, nie przywiązanym do 

jednego miejsca. Nie posiadali oni domów, mieszkań, gospodarstw i 

stałego źródła dochodu tylko przemieszczali się całymi taborami. 

Tabor to grupa Romów, żyjących w wozach mieszkalnych i wspólnie 

przemieszczających się. Początkowo Romowie przemieszczali się 

przeważnie wozami krytymi płótnem, naciągniętym na stalowe 

pałąki. Z czasem jednak zaczęli budować wozy mieszkalne o 

konstrukcji drewnianej z dachem krytym papą lub blachą. Wozy te 

tak jak dom miały drzwi wejściowe, okna, a w środku miejsce do 

spania. Do wozu zaprzęgano jednego, częściej dwa konie. Takimi 

taborami przemieszczano się od wiosny do późnej jesieni. W tym 

okresie jedzenie gotowano na ogniskach, a do spania 

wykorzystywano namioty. Prowadzący pokazuje dzieciom zdjęcia 

wozów, namiotów, obozowisk. Mówi, że Romowie najczęściej 

zatrzymywali się na skraju lasu, w pobliżu rzek, jezior, wiosek i miast, w 

sprawdzonych miejscach. Prowadzący pyta dzieci jak znaleźć takie 

dobre miejsca, czy pamiętają, kto pomógł w znalezieniu dobrego 

obozowiska bohaterom opowieści, którą wcześniej wysłuchali? Był 

to czerwony wąż, pod którego postacią ukazał się dobry duch 

czuwający nad bezpieczeństwem podróży. Romowie wierzą w 

różne magiczne znaki, wróżby i symbole, w duchy i demony, które 

mogą mieć wpływ na ich życie i ukazywać się między innymi pod 

postacią różnych zwierząt (np. sowa wróży Romom śmierć jeśli 

pohukuje w pobliżu namiotów, wąż strzeże przed 

niebezpieczeństwem, a pająk i nietoperz przynoszą szczęście).  

Dawniej Romów można było spotkać w okolicach miejscowości, w 

których odbywały się jarmarki i targowiska, ponieważ często 

zajmowali się handlem, handlowali końmi i własnymi wyrobami, 

tresowali zwierzęta, wróżyli i swoją muzyką zabawiali przechodniów. 

Jeżeli w drodze spotykały się tabory organizowano uczty i bawiono 

się przy ogniskach, grano na instrumentach, śpiewano, tańczono. 

Takie biesiadowanie było ważnym elementem romskiej kultury. 

Tabory kontaktowały się ze sobą poprzez pozostawianie znaków 

orientacyjnych na drogach, rozstajach, miejscach obozowisk tzw. 

śpery. Prowadzący pyta dzieci jakie to mogły być znaki? Proponuje 

dzieciom zabawę. Dzieli dzieci na cztery grupy. Każda grupa 

otrzymuje kamienie, patyczki, wstążki lub słomę. Z wybranych 

elementów mają stworzyć kierunkowskazy. Po wykonaniu zdania 

dzieci wspólnie  omawiają zrobione przez siebie znaki. Prowadzący 

mówi, że śpera to były zazwyczaj kopczyki z kamieni, zwinięta 
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słoma, zawiązane na gałązce wstążki lub wetknięte między gałęzie 

szmatki, połamane patyki bądź kości z nacięciami. Śpera 

wskazywała wędrującym taborom właściwą drogę. Okoliczni ludzie 

nigdy nie dotykali pozostawionych przez tabory znaków, bojąc się 

uroku (czyli zaklęcia, które mogło później źle wpływać na ich los i 

sprowadzić na nich nieszczęście).  

Następnie prowadzący mówi dzieciom, że Romowie wędrowali prze 

większą część roku, zatrzymywali się na dłużej tylko na zimowe 

przerwy w wędrowaniu, czyli tak zwane zimowiska - w okresie 

zimowym wynajmując izby lub małe domy, w których mieszkali do 

wiosny.  
 

Kolorowe woozy 

 

Prowadzący mówi dzieciom, że dawniej kiedy przejeżdżał przez 

miejscowość cygański tabor zachwyt wzbudzały przede wszystkim 

zdobienia ich wozów. Co ciekawe wozy cygańskie w większości nie 

były budowane przez Romów. Świeżo poślubione pary nabywały je 

najczęściej od rzemieślników zawodowo zajmujących się ich 

tworzeniem, miejscowych stolarzy. Do budowy wozu, która trwała 

od 6 do 12 miesięcy, wykorzystywano najczęściej drewno dębu, 

wiązu, orzecha i sosny. Wozy były czasem bardzo bogato zdobione. 

Malowano na kolorowo zewnętrzne i wewnętrzne ściany, 

nanoszono barwne motywy roślinne i zwierzęce – winne latorośle, 

malwy, pawie, jaskółki, czasami przynoszącego szczęście pająka – 

na suficie najczęściej malowano gwiazdy, księżyc. Na rogach, pod 

dachem wozu mocowano drewniane, ozdobne gryfy i smoki. W 

środku urządzane były jak jednopokojowe mieszkania. Prowadzący 

proponuje dzieciom ozdobienie takich cygańskich wozów. Każdy 

otrzymuje kolorowankę oraz kredki. Tworzy swój kolorowy wóz.  
 

Życie obozowiska 

 

Prowadzący mówi dzieciom, że życie w drodze, ciągłe 

przemieszczanie się, składanie i rozkładanie obozowiska może być 

bardzo ciekawą przygodą, ale niesie ze sobą również pewne 

konsekwencje. Prowadzący pyta dzieci jakie trudności mogą 

pojawiać się w czasie takiego wędrownego życia? Romowie 

prowadząc koczowniczy tryb życia ciągle poszukiwali dorywczych 

prac, żeby utrzymać swoje rodziny. Podróżując z całym swoim 

dobytkiem nie mogli posiadać zbyt wielu rzeczy, ponieważ nie 

mieliby gdzie tego wszystkiego trzymać. Prowadzący może 
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porozmawiać z dziećmi o tym ile one mają różnych rzeczy, czy 

byłyby w stanie spakować się tak żeby ich cała rodzina zmieściła 

się w jednym samochodzie? Romowie w związku z takim a nie innym 

sposobem życia gromadzili tylko przedmioty najpotrzebniejsze. 

Prowadzący rozdaje dzieciom kartki z rozsypanymi różnymi 

przedmiotami. Prosi dzieci, żeby pokolorowały te, które według nich 

powinny być zabrane do cygańskiego wozu, które mogą przydać 

się w obozowisku.   

Na zakończenie proponuje dzieciom, żeby wykonały swoje 

cygańskie obozowiska. Każdy otrzymuje cygański namiot do 

kolorowania, nożyczki, kleje i kartki A3. Dzieci mogą powycinać 

również wcześniej kolorowane elementy (przedmioty z rozsypanki) 

oraz wozy i na kartce A3 zakomponować swoje obozowisko. 

Podczas wykonywania przez dzieci prac prowadzący wyjaśnia im, 

że namioty używane przez Romów miały różne kształty. Zawsze były 

złożone z szerokich i długich płócien, tyczek i małych kołków do 

przytwierdzenia brzegów płacht do ziemi. Niektóre były bardzo 

proste, wykonane z trzech kijków przykrytych kawałkiem tkaniny, 

inne duże o dwóch pomieszczeniach, krytych płócienną płachtą. 

W namiotach rozkładano wełniane dery, kołdry, a w pobliżu 

wejścia, w specjalnie przygotowanym dołku rozpalano ogień. 

Miejsca obozowisk nigdy nie były przypadkowe i zawsze sumiennie 

wybierane, musiały znajdować się zarówno blisko zbiorników 

wodnych jak i lasów, ponieważ woda i drzewo na opał były 

niezbędne podczas obozowania. Dzieci mogą dorysować 

odpowiednie otoczenie do swoich obozowisk np. drzewa, krzaki, 

rzekę, staw itp.  

Zakończenie 

Prowadzący pyta dzieci, jak im się wydaje czy Romowie 

zamieszkujący Polskę, nadal prowadzą wędrowne życie? Niestety 

zostali zmuszeni do porzucenia swojej koczowniczej tradycji i 

osiedlenia się w jednym miejscu. Dlatego dzisiaj tak jak my mają 

swoje mieszkania i domy, można ich spotkać w mniejszych i 

większych miejscowościach. Pamiętają jednak o swoich zwyczajach 

i tradycjach i na pamiątkę dawnego stylu życia organizują różne 

barwne festiwale i imprezy o tematyce cygańskiej gdzie wciąż 

można podziwiać kolorowe tabory. 
 

 


