
Konferencja „Społeczność romska – tradycja i współczesność”
w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Lublin, 3 października 2019 r.
Trybunał Koronny (Rynek 1, Stare Miasto w Lublinie)

8.30 – 9.00 – rejestracja uczestników

9.00 – 9.15 – otwarcie – Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych
 
9.15 - 9.35 - Romowie – historia, kultura, integracja – prof. dr hab.  Grzegorz Janusz, kierownik
Zakładu Praw Człowieka, Wydział Politologii UMCS

9.35 - 9.55 – Życie taboru z punktu widzenia Romów – Bogdan Szczerba, prezes Stowarzyszenia
ROM

9.55  –  10.15  -  „Pożegnanie  Taboru”  -  prezentacja  prac  Andrzeja  Polakowskiego
dokumentujących życie narodu romskiego w latach 60.  XX w. Rozmowę z artystą poprowadzi
Aleksandra Gulińska.

10.15 - 10.30 – przerwa

10.30 – 11.00 -  Działania i  projekty rządowe na rzecz społeczności  romskiej.  Doświadczenia  
w  kontekście  europejskim  -  dr  Małgorzata  Różycka,  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  
i Administracji, Departament Wyznań i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Wydział Mniejszości
Narodowych i Etnicznych 

11.00 – 12.00 -  Działania i  projekty samorządowe na rzecz społeczności  romskiej.  Możliwości
wsparcia rodzin romskich. Wymiana dobrych praktyk. 

Magdalena Kwiatkowska,  asystent edukacji romskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12  
w Gliwicach, członek Zarządu Stowarzyszenia Romów w Gliwicach 
Monika  Sternal,  asystent  społeczności  romskiej  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  
w Limanowej
Ewa Pawłowska, asystent romski w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st.
Warszawy

12.00 – 12.15 - przerwa

12.15 – 13.00 - Edukacja dzieci romskich – prezentacje doświadczeń wybranych miast

Joanna Śliwińska, pedagog w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach
Bogdan Szczerba, prezes Stowarzyszenia ROM w Lublinie, asystent ds. edukacji dzieci romskich 
Bożenna Kowalik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Lublinie

13.00 -  14.00 -  Dyskusja  nt.  wyzwań i  możliwości  współpracy  z  mniejszością  romską (panel  
z  udziałem  ekspertów  -  zaproszonych  prelegentów  z  Gliwic,  Limanowej,  Warszawy.
Podsumowanie spotkania.

14.00 - 15.00 – poczęstunek

Prowadzenie konferencji: 
- Beata Górka, Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, Urząd Miasta Lublin



Wydarzenie towarzyszące:

„Pożegnanie Taboru”  -  wystawa prac dokumentujących życie narodu romskiego w latach 60.
ubiegłego wieku w Zaułku Hartwigów

Andrzej  Polakowski  –  artysta  fotografik,  urodzony  w  1937  roku  w  Częstochowie.  Ukończył
Wydział Budownictwa Politechniki Poznańskiej. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików,
honorowy  członek  Lubelskiego  Towarzystwa  Fotograficznego.  Uczestnik  ponad  300  wystaw
zbiorowych w wielu krajach Europy, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, dawnym ZSRR
czy Czechosłowacji. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, prezentowanych w Polsce i za
granicą. Organizator wystaw i spotkań autorskich, członek jury wielu konkursów fotograficznych.
Twórczość Polakowskiego obejmuje szerokie spektrum tematyczne, m.in. tak odległe tematy jak
dokumentacja lubelskiego życia artystycznego czy awangardowych działań plastycznych, a także
reportaż przemysłowy (fotografie, przedstawiające zwykle niewielkie sylwetki ludzkie uwikłane w
monstrualny,  industrialny  pejzaż  współczesnego  przemysłu).  Ważną  częścią  twórczości
Polakowskiego jest reportaż społeczno-obyczajowy, gdzie głównym tematem jest człowiek i jego
sprawy,  niedostrzegane  zwykle  w  nawale  codzienności  czy  też  „życie  chwytane  na  gorącym
uczynku” – jak sam autor zwykł mawiać. Polakowski jest zwolennikiem fotografii czarno-białej, w
swoich  pracach  wykorzystywał  wiele  technik,  m.in.  technikę  bromową,  grafizację,  fotomontaż,
collage; stworzył też własną, oryginalną i stosowaną tylko przez niego samego.


