
Jedni z wielu
Naszym celem było przedstawienie polskich Romów, 

którzy swoim życiem przeczą stereotypom.
W y Wiady: Janusz Balkowski · fotografie: Chad Evans Wyatt

„Jedni z wielu” to kampania zmieniająca nastawienia Polaków do mniejszości 

romskiej. Nasze uprzedzenia często blokują Romom drogę do integracji społecz-

nej. Bariery, które nas odgradzają, rodzą się przede wszystkim z niewiedzy. Na 

szczęście dzięki pracy amerykańskiego fotografa, Chada Evansa Wyatta, może-

my lepiej poznać naszych sąsiadów. W dzisiejszym dodatku do „Gazety Wybor-

czej” przedstawiamy wybrane sylwetki Jednych z wielu.

Janusz Balkowski

Prezes Fundacji Integracji Społecznej Prom

Dodatek reklamowy do „Gazety Wyborczej” · numer 4, 14–20 czerwca 2013 roku · www.jednizwielu.pl

Po raz pierwszy o Chadzie Evansie Wyacie usłyszałem w roku 2007. Wiele osób pokazy-
wało nam album z fotografiami czeskich Romów. Album był jak z innego miejsca i cza-
su. Romowie w tej książce byli ludźmi sukcesu: prawnikami, lekarzami, pracownikami 

akademickimi, nauczycielami, biznesmenami, studentami… Autorowi udało się odnaleźć osoby 
szczególne, których pochodzenie oraz droga życiowa dają dowody na to, że pomimo uprzedzeń, 
stereotypów, niechęci do „innego” i „inności” można w życiu osiągnąć sukces, żyć godnie i szczę-
śliwie w społeczeństwie większościowym z jednoczesnym zachowaniem własnej odmienności, 
tradycji, kultury.

Jakie było moje zdziwienie, kiedy dostrzegłem, że w Polsce, w moim otoczeniu, również są 
takie osoby, jakie w swojej pracy poznawał Wyatt. Pomimo uprzedzeń udało im się uzyskać „nasz” 
szacunek, nigdy nie kryjąc się z tym, kim są. Chad zwrócił moją uwagę na bardzo zastanawiającą 
kwestię. Według niego sytuacja Romów w Europie i droga, jaką będą oni musieli przejść, jest 
analogiczna do sytuacji Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XX wieku. 

Naszym celem było przedstawienie polskich Romów, którzy swoim życiem przeczą ste-
reotypom. W ciągu czterdziestu dni przejechaliśmy prawie 8000 kilometrów, odwiedziliśmy 
kilkadziesiąt miast, udało nam się spotkać, porozmawiać i zrobić zdjęcia 60 osobom. Jestem 
przekonany, że efekt naszej wspólnej pracy to dokument jedyny w swoim rodzaju, unikalny, 
zmuszający do refleksji, obalający stereotypy. 

Janusz Balkowski
Prezes Fundacji Integracji Społecznej Prom

ROMARISING to dla mnie sprawa osobista. Byłem zbyt mały, by to pamiętać, ale moi rodzice 
uczestniczyli w ruchu walki o prawa obywatelskie dla czarnoskórych Amerykanów. Lata 
później, już zajmując się fotografią, uświadomiłem sobie, że gdybym był starszy, mógłbym 

dokumentować działania tego niezwykle ważnego ruchu społecznego od kulis. 
Taka szansa nadarzyła się pod koniec lat 90., kiedy tworząc profile artystów w Czechach, 

natrafiłem na pseudonaukowe materiały mówiące o tym, że Romowie mają mniejsze mózgi, 
defekty genetyczne i nietypowo ukształtowane czaszki – wszystkie stereotypy sprzed stu lat 
określające czarnych Amerykanów. Wychowany w Nowym Jorku – znałem kobiety i mężczyzn, 
którzy byli tego jawnym zaprzeczeniem. Należeli do klasy średniej, byli to dobrze wykształceni 
specjalici z wielu dziedzin, którzy doskonale opanowali umiejętność organizowania się, zarządza-
nia środkami i poruszania się w granicach prawa. Mówiąc krótko – w pełni korzystając z praw 
zagwarantowanych przez Konstytucję USA stali się kołem zamachowym wielkich społecznych 
i legislacyjnych zmian. 

Wśród czeskich artystów znajdowało się wielu uznanych przedstawicieli społeczności rom-
skiej. Zapytałem ich – czy macie u siebie równie rzutkich i zdolnych Romów podobnych do tych 
czarnoskórych Amerykanów, których pamiętam z dzieciństwa w moim kraju? Oczywiście! – 
odpowiedzieli. Ale media się nimi nie interesują skupiając się jedynie na biedzie i przestępczości 
wpisanych w ogólny stereotyp. ROMARISING jest moją reakcją na taką postawę, a moje prace 
spotkały się z niezwykle żywym oddźwiękiem w 35 miastach w 12 krajach. Jak się okazuje, naj-
wyraźniej pojawiła się potrzeba i konieczność nowego obrazu Romów w świadomości społecznej.

Chad Evans Wyatt
Autor fotografii 
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W kOlejNyM NUMeRze...
O kampanii społecznej Jedni z wielu opowiedzą jej organizatorzy 
oraz sami bohaterowie. Zapytamy ich o to, czy udało się osiągnąć 
wyznaczone cele i w jaki sposób kampania wpłynęła na ich życie.

UWAGA kONkURS!
Weź udział w konkursie i wygraj nagrody, m.in. album ROMARISING. Bohaterowie kampanii społecznej Jedni z wielu w obiektywie  
Chada Evansa Wyatta. 
Odpowiedz na pytanie: W jakim europejskim kraju (oprócz Polski) Chad Evans Wyatt fotografował Romów? Odpowiedź oraz swoje dane 
kontaktowe prześlij e-mailem do 18.06.2013 r. na adres: konkurs@fundacjaprom.pl, w tytule wiadomości wpisując „konkurs_4”. 
Pełny regulamin oraz wyniki konkursu: www.jednizwielu.pl.

Miejsce urodzenia:

Tarnowskie Góry.

Miejsce zamieszkania: 

Kłodzko.

Wykształcenie: 

Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód: 

Nauczyciel.

Sukcesy zawodowe i życiowe: 

Jerzy Horniak

Miejsce urodzenia: 

Świebodzice.

Miejsce zamieszkania: 

Polkowice.

Wykształcenie: 

Podstawowe.

Aktualnie wykonywany zawód: 

Prezes Stowarzyszenia Romów w Polkowicach, działacz społeczny.

Judyta Górniak

Miejsce urodzenia: 

Świebodzice.

Miejsce zamieszkania: 

Świebodzice/Wrocław.

Wykształcenie: 

Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód: 

Prawnik.

Sukcesy zawodowe i życiowe: 

Ogromnym sukcesem jest dla mnie zakończenie studiów na wydziale 
prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Sukcesem życiowym nazywam

także to, że w czasie wieloletniej edukacji nie zatraciłam siebie 
i swojej osobowości. 

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzyła? 

Tak! Póki co wszystko idzie zgodnie z planem. Na razie życie mam 
idealne i wierzę w to, że będzie takie zawsze. 

Plany na przyszłość: 

Zwiedzanie świata. Skończyć aplikację radcy prawnego, założyć własną 
kancelarię prawną. Dzięki temu pomogę wielu ludziom, którzy bez 
wiedzy prawnej są zastraszani i zdani sami na siebie.

Motto życiowe, credo, życzenia… 

Wszystko w życiu mogę mieć, wystarczy tego naprawdę chcieć. 
Życzenia: by Romowie byli doceniani na świecie za swoją błyskotliwość 
i zaradność. Chcę być żywym dowodem na to. 

Józef Mastej

Miejsce urodzenia: 

Wrocław.

Miejsce zamieszkania: 

Wrocław.

Wykształcenie: 

Średnie.

Aktualnie wykonywany zawód: 

Trener hokeja na trawie, prezes Stowarzyszenia 
„Romani Bacht“.

Sukcesy zawodowe i życiowe: 

Zdobycie mistrzostwa Polski w hokeju na trawie grupy 
juniorów w 1983 roku. Jestem szczęśliwy, że jestem Romem 
i mam dużą i kochającą rodzinę: żonę, dzieci i wnuki.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzył? 

Tak.

Plany na przyszłość: 

Zakończyć remont Centrum Kultury Romskiej 
na wrocławskim Brochowie.

Motto życiowe, credo, życzenia… 

Prowadzić profesjonalną działalność kulturalną oraz 
edukacyjną na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Sukcesy zawodowe i życiowe: 

Moja rodzina, nasze stowarzyszenie.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzył? 

Jeszcze nie.

Plany na przyszłość: 

Rozwinąć stowarzyszenie, wybudować w Polkowicach Centrum 
Kultury Romów.

Motto życiowe, credo, życzenia… 

Chciałbym, aby Romom żyło się lepiej.

Zawsze chciałam być nauczycielem. Skończyłam studia, mam 
wspaniałego syna i kochającego męża.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzyła? 

Tak, mam wspaniałą rodzinę, bardzo się kochamy i wspieramy.

Plany na przyszłość: 

Zakończyć budowę domu, powiększyć rodzinę.

Motto życiowe, credo, życzenia… 

Żyć spokojnie, zgodnie ze swoim sumieniem, uśmiechać się często, 
wprowadzać pozytywną energię. Dbać o swoich najbliższych, żyć pełnią 
życia, cieszyć się z drobnych rzeczy.

Dorota Piontek-Sokołowska


