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Jedno dziecko, jeden nauczyciel, jeden długopis 
i jedna książka mogą zmienić świat.

Malala Yousafzai

Alex ze Stráne pod Tatrami

Gorący słowacki sierpień 2015 roku. Wypełnionym pa-
sażerami pociągiem pospiesznym „Dragov” relacji Bra-
tysława–Koszyce docieram późnym popołudniem do Po-
pradu. Na dworcu czeka już na mnie 28-letni Alex urodą 
przypominający bardziej filmowego amanta niż nauczy-
ciela – laureata nagrody Złoty Amos (2014) przyznawanej 
na Słowacji dla najlepszego nauczyciela, do której nomi-
nację wysyłają sami uczniowie. Alexander Jakubčo zna-
lazł się wśród 14 osób (a zgłosiło się wówczas 220 osób 
w wieku od 21 do 31 lat1), które z sukcesem zakończyły 
długi i intensywny proces rekrutacji do pierwszej edycji 
programu Teach for Slovakia i od września 2014 roku 
mogły podjąć pracę nauczyciela w jednej ze szkół pod-

1 29 czerwca 2016 r. dziesięcioro młodych absolwentów progra-
mu TfS odebrało wyróżnienia i podziękowania za dwuletnią 
pracę na rzecz edukacji romskich dzieci i młodzieży.

stawowych dla cygańskich dzieci. W 2014 roku zaczął 
działać na Słowacji program TfS. Jest on częścią więk-
szej, założonej w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych 
organizacji typu non-profit Teach For All. Zamysłem 
TfS jest widoczna, aktywna edukacja dzieci romskich, 
finansowanie pomocy szkolnych (książek, zeszytów, 
przyborów szkolnych), modernizowanie już istniejących 
i budowanie nowych szkół podstawowych, ale priorytet 
to stworzenie kadry młodych, odpowiedzialnych, jed-
nocześnie świadomych trudności, jakim będą musieli 
sprostać, nauczycieli, którzy, jak zostało to określone 
w rekrutacyjnym filmie, są „pozytywnie szaleni”2, takich 
bowiem w słowackim szkolnictwie brakuje najbardziej. 
Nie muszą mieć obowiązkowego pedagogicznego przy-
gotowania, ale zobowiązani są do przejścia złożonego 

„wstępnego treningu”, po którego absolwowaniu pracują 
jako pedagodzy na pełny etat w partnerskich szkołach 
podstawowych lub średnich, zarówno tych „czysto” rom-
skich, jak i „mieszanych.” Program jest wspierany przez 

2 Podczas inauguracji programu TfS na Słowacji przyszli nauczy-
ciele na spotkaniu z prezydentem Kiską mieli na sobie koszulki  
z napisem „Som dosť blázon” – „Jestem wystarczająco szalony”.
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wiele znaczących osób, w tym prezydenta Słowacji An-
dreja Kiskę czy firmę Škoda Auto, która udostępniła kil-
kanaście samochodów, by nauczyciele mogli dojeżdżać 
do pracy. TfS pozwala przy tym nie tylko na osobisty roz-
wój czy karierę – osoby te mogą pozostać w szkolnictwie 
jako nauczyciele, ale mogą również ten obszar opuścić 
i pracować w organizacjach niosących pomoc Romom 
lub innym mniejszościom. Plavecký Štvrtok, Huncov-
ce, Stráne pod Tatrami, Dobšiná, Nálepkovo, Levocza, 
Poprad – to kilka wiosek i miasteczek, do których tra-
fili. Anna Maarová, która prowadziła treningi przygo-
towujące, stwierdziła, że szkoły zostały wybrane mię-
dzy innymi według kryteriów: czy uczęszczają do nich 
dzieci pochodzące z marginesu społecznego, z romskich 
społeczności, i czy dyrektorzy i nauczyciele byli chętni 
wesprzeć ten projekt. Wypłata dla pedagogów pochodzi 
z budżetu szkół, a sam projekt pokrywa koszty związa-
ne z zamieszkaniem, podróżowaniem do pracy, dalszym 
kształceniem (kursy, treningi, wyjazdy integracyjne itd.), 
a także kupnem wszelkich artykułów szkolnych i pod-
ręczników dla dzieci. 

Jest upał. Siadamy z Alexem w ogródku jednej z popradz-
kich kawiarni. Podczas trwającej blisko dwie godziny 
rozmowy Alex, opowiadając o pracy w szkole podsta-
wowej przeznaczonej wyłącznie dla romskich dzieci, 
w wiosce Stráne pod Tatrami, położonej niedaleko mia-
sta Kieżmark, nigdy o swoich podopiecznych nie powie-
dział inaczej niż tylko „nasze” albo „moje dzieci”, a pracę 
nazwał „misją, którą musi wypełnić najlepiej, jak potra-
fi”. Ale zanim Alex trafił do wioski liczącej nieco ponad 
dwa tysiące mieszkańców, z których niemalże połowę 
stanowią Romowie, pracował przez trzy lata w szkole dla 
szczególnie uzdolnionych dzieci w Bratysławie. Warunki 
panujące w tej stołecznej placówce przewyższają wielo-
krotnie warunki w innych słowackich szkołach, a dodać 
należy, że różnice między szkołami na wschodzie i na 
zachodzie Słowacji są niewyobrażalne. Dla wielu nauczy-
cieli miejsce to jawi się jako wymarzony zakład pracy, 
choć by znaleźć tutaj zatrudnienie, trzeba przejść szereg 
egzaminów i testów psychologicznych. Po tych trzech 
latach nauczania w Bratysławie Alexander przekonał się, 
że słowaccy nauczyciele nie mają stworzonych żadnych 
adekwatnych warunków do pełnienia swojej służby. To 
właśnie spowodowało, że postanowił przyłączyć się do 
TfS, którego wizją jest zapewnienie każdemu dziecku 
zapewnić równego startu w życiu. 

Jego decyzja o opuszczeniu tak prestiżowej szkoły była 
dla większości sporym zaskoczeniem, by nie powiedzieć 
szokiem. Alex wychował się w nauczycielskiej rodzinie, 
wspomina: „Urodziłem się w środowisku, w którym ro-
dzice i dziadkowie poświęcali mi cały swój czas i energię, 
wpajali odpowiedzialność za swoje czyny, decyzje – to 
wielki dar, który dostałem od losu. Wszystko w moim 
życiu przychodziło bez problemu, dlatego też postano-
wiłem ofiarować dwa lata mojego życia dzieciom, które 
miały zupełnie inny start w życiu niż ja, które już przy 
narodzinach są skazane na niepowodzenia”. Jednocze-
śnie Alexander dobrze wie, że system kształcenia i wy-
chowania na Słowacji pozostawia wiele do życzenia, 
a przyłączenie się do programu miało pokazać, udo-
wodnić, że można uczyć inaczej, być może lepiej i kre-
atywniej. Opowiada, że w Stráne pod Tatrami znajdują 
się dwie szkoły: jedna położona w centrum, druga kilo-
metr dalej w „romskiej części”. Tę dla romskich dzieci 
zbudowano z kilku kontenerów3, praca tam jest dwu-
zmianowa, bo tak liczni są uczniowie, nie ma stołówki, 
sali gimnastycznej, każde krzesło w maleńkim pokoju 
nauczycielskim ma dwóch (a czasem i więcej) właścicieli, 
a samo pomieszczenie wyposażone jest w kilka małych 
szafek, jedną mikrofalówkę i jeden kontakt, który służy 
do wprowadzania dzwonka na przerwę. Z 10 nauczycieli 
tutaj uczących żaden nie ma romskiego pochodzenia, 
pomaga im kilku romskich asystentów, najwięcej w od-
dziale przedszkolnym, który połączony jest ze szkołą 
podstawową. Alexander zwykł mawiać, że tutaj na-
uczyciel sięga dna własnych możliwości psychicznych 
i fizycznych, bo każdy dzień tam spędzony jest zupełnie 
inny; ten czas to „swoiste mistrzostwa świata”. Alexan-
der wspomina, że pierwsze dni w szkole w Stráne były 
dla niego silnym przeżyciem – oto nagle stanął przed 
gromadą blisko 40 dzieci ufnie w niego wpatrzonych. 
Większość uczniów na początku roku szkolnego nie 
miało własnego plecaka, nie mówiąc o podręcznikach, 
zeszytach czy choćby jednym długopisie albo ołówku; 
przychodzili ciągle w tych samych ubraniach, często 

3 Umówiłam się z Alexem, że na początku września będę mogła 
przyjechać do Stráne pod Tatrami, żeby zobaczyć, jak funkcjo-
nuje kontenerowa romska szkoła, ale 1 września 2015 r., po uro-
czystym rozpoczęciu roku szkolnego, późnym popołudniem 
szkoła ta spłonęła. Ustalono, że przyczyną pożaru było zwarcie 
elektryczne podczas kończących się robót remontowych, a przy 
tym słowacka telewizja całą sytuację przedstawiła w taki sposób, 
żeby zasugerować wniosek, iż „sami Cyganie są sobie winni”. 
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bez obuwia przystosowanego do danej pory roku. Wiele dzieci znało jedynie swoje 
imię, którego nie potrafiło napisać. Alexander opowiada, że wstawił do niewielkiej 
klasy szafę, w której trzymał zeszyty, przybory szkolne, książki, wszystko to, czego 
uczeń potrzebuje podczas lekcji. Dzieci nie mogły niczego ze sobą zabierać do domów, 
ponieważ prawdopodobnie żadne z nich nie przyniosłoby tego następnego dnia do 
szkoły. 

Jedyną rzeczą, która różniła tę szkołę od każdej innej, był smród, na początku nie do 
zniesienia, jak wspomina Alexander. To tak, jakby wejść do pociągu pełnego ludzi 
wracających z festiwalu Woodstock – zatęchły smród ludzkich ciał, które kilka dni 
nie widziały prysznica. Po pierwszych kilku czy kilkunastu godzinach obserwacji 
dzieci było jasne, że do nieprzyjemnego zapachu można szybko się przyzwyczaić 
(choć po całym dniu ubrania nadają się tylko do prania), a cała reszta to jedynie ste-
reotypy, uprzedzenia. Jak choćby kwestia ciężarnych romskich dziewcząt. Okazuje 
się, że przez ostatnich kilka lat zaledwie jedna uczennica tejże szkoły zaszła w ciążę.

Sytuacje, które były dla Alexandra trudne czy zaskakujące, zdarzały się niemalże co-
dziennie, choćby dwie przez niego przytoczone: „Co zrobisz, gdy spostrzeżesz pod-
czas lekcji, którą właśnie prowadzisz, że dziecko ma w ustach gumę do żucia? Każesz 
mu ją wyrzucić do kosza, wiedząc, że to prawdopodobnie jedyny jego posiłek w ciągu 
dnia?”; albo: „Jak się zachowasz, gdy zobaczysz, że mała romska dziewczynka chce 
się do ciebie po prostu przytulić, a ty dostrzegasz, że coś się rusza w jej włosach?”.
Alexander zaznaczył, że romskie dzieci, które uczył, potrzebują przede wszystkim 
wielkiego zaufania, nie osądzania, bo tego zażyły dość w swoim życiu. „Jeśli potkną 
się sto razy, to sto razy musisz pomóc im wstać. Te dzieci nie miały pojęcia, że istnieje 
jakiekolwiek inne życie niż to w wiosce, stąd też wyprawy do Koszyc na koncerty czy 
do Bratysławy, do parlamentu i na spotkanie z prezydentem ich kraju, były dla nich 
niemalże szokiem”. Uczniowie ze Stráne spotkali się w Bratysławie z wychowankami 
szkoły, w której wcześniej uczył Alexander. Bratysławscy koledzy przygotowali dla 
nich zbiórkę artykułów szkolnych, wspólnie zagrali mecz piłki nożnej, razem zjedli 
obiad w szkolnej stołówce. „To pomogło choćby częściowo zburzyć nierzadko mylne 
uprzedzenia” – dodał Alex.

W opinii Alexandra palącym problemem jest to, że aż 27% romskich dzieci kończących 
szkołę podstawową nie zna podstaw matematyki czy nie potrafi czytać, tym samym 
nie posiada nawet elementarnych kompetencji potrzebnych do dalszego kształcenia 

– „to niepokojąca liczba, która ciągle rośnie i nie jest znana opinii publicznej, a która 
nie daje mi spokojnie spać. Jest odbiciem czasów, w których żyjemy”. Alexander po 
ukończeniu swojej misji w programie TfS nadal pracuje jako nauczyciel, prowadzi 
też blog, na którym dokumentuje dalsze losy romskich dzieci, które uczył w Stráne. 

Igor z Nálepkova

O 7.50 z niewielkiego, zaniedbanego dworca w Spišskej Novej Vsi odjeżdża autobus do 
Nálepkova, wioski położonej w południowej części Spiszu. Ferčekovce, Novoveská Huta, 
Hnilčík, Ráztoky, w końcu Nálepkovo. Miejscowości nawlekają się na ten asfaltowy 
sznurek poprzecinany górskimi wyrwami. Jest późny październik, krajobraz za oknem 

TFS ALBO SŁOWACCY NAUCZYCIELE CYGAŃSKICH DZIECI
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ciągle się zmienia, pokryte lasami zbocza gór płoną we wschodzącym, ostrym słońcu 
jaskrawymi odcieniami żółci i pomarańczy. Powoli unoszą się mgły, obnażając drew-
niane, wiejskie chaty, wśród nich te zbudowane dosłownie ze wszystkiego i niczego 
jednocześnie – cygańskie domy. Do Nálepkova docieram punktualnie o 8.30, kierowca 
autobusu precyzyjnie objaśnia mi lokalizację szkoły podstawowej, do której planuję 
się udać. Chyba jest trochę zdziwiony – bo czego też może szukać Polka w wiosce „na 
końcu świata”? Autobus zatrzymuje w takim miejscu, żebym miała jak najbliżej do 
placówki. Gdy wysiadam na niewielkim placu pośrodku wioski, mój wzrok przykuwa-
ją grupki dorosłych Cyganów sprzątających liście w miejscowym parczku spowitym 
jeszcze mgłami. Ich ciemne sylwetki poruszają się pomiędzy wielkimi drewnianymi 
rzeźbami w pewnym spowolnieniu, odnosi się wrażenie uczestnictwa w jakiejś teatral-
nej scenie. Jest krótko przed 9.00, stoję przed sporym, odnowionym budynkiem szkoły, 
jej drzwi otwiera mi Igor, z którym dwa miesiące wcześniej spotkałam się w Popradzie, 
by porozmawiać o jego ścieżce prowadzącej do programu TfS. Trzydziestotrzyletni Igor 
André, z wykształcenia politolog, mówi o sobie, że jest na drodze, na której krzyżuje 
się kilka światów. Od 2011 roku stara się łączyć świat Romów i nie-Romów, pracując 
na przykład jako koordynator systemu edukacji w urzędzie pełnomocnika rządu Sło-
wacji do spraw społeczności romskich, potem jako pracownik organizacji pozarządo-
wej zajmującej się problematyką desegregacji romskich uczniów w systemie szkolnym. 
Igor, widząc ułomność struktur kształcenia romskich dzieci i młodzieży na Słowacji, 
a zarazem „przerzucanie” odpowiedzialności za te problemy z jednego ministerstwa na 
drugie, postanowił przyłączyć się do programu TfS. Uczestnictwo w nim określił jako 
klasyczne wyjście ze „strefy komfortu”, ale przede wszystkim jako spełnienie marzeń 
i równocześnie zakończenie pewnej atypowej trajektorii – od urzędniczych biurek aż 
po szkolne ławki. 

Wewnątrz szkoły jest jeszcze cicho, trwają lekcje, ale za kilkanaście minut rozlegnie 
się ogłuszający krzyk połączony ze śmiechem uczniów, i słowackich, i romskich. Moja 
osoba wzbudza w romskich dzieciach zaciekawienie, otaczają mnie ze wszystkich 
stron, dotykają, zaczepiają, witają się, podają często brudne ręce, pytają o to, skąd 
jestem, dlaczego tutaj przyjechałam i czy nie jestem czasem dziewczyną Igora. Ich 
zachowanie przypomina mi obrazki z wypraw podróżników do Afryki, gdy oto na-
gle biały człowiek wkracza do jakiejś afrykańskiej wioski – poziom zainteresowania 
jest identyczny. Igor prowadzi mnie do wielkiego pokoju nauczycielskiego, po chwili 
idziemy na pierwsze piętro do nowoczesnej sali językowej, w której czeka już grupka 
romskich trzecioklasistów. Dzieci nie należą ani do tych pochodzących z najbiedniej-
szych, ani z najbardziej przyzwoitych romskich rodzin (różnice w nauczaniu dzieci 
z poszczególnych romskich grup są nader widoczne; przeważnie jest tak, że dzieci 
pochodzące z bogatszych domów są zdyscyplinowane, słuchają poleceń nauczycie-
la, potrafią zapamiętać sporą ilość przerabianego materiału, sumiennie pracują na 
lekcji, czego absolutnie nie można powiedzieć o lekcjach z cygańskimi dziećmi z na-
juboższych domostw, podczas których uczniowie często są wobec siebie i nauczyciela 
agresywni, wulgarni, w żaden sposób nie potrafią się skoncentrować przez choćby 
pięć minut lekcji!). Igor uczy ich języka angielskiego. Zdaję sobie sprawę, że moja 
obecność podczas tej godziny „rozbije” lekcję, siadam więc dyskretnie na końcu klasy, 
ale i tak wszystkie oczy zwrócone są na mnie. Igor wyjaśnia dzieciom, kim jestem 
i dlaczego tutaj przyjechałem, a mimo to jedna dziewczynka z widocznym strachem 
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w swoich brązowych, cygańskich oczach pyta mnie, czy 
nie jestem przypadkiem panią z pomocy socjalnej i nie 
zamierzam zabrać jej od rodziców. Już wiem, że widok 
tych oczu i dźwięczące w uszach pytanie pozostaną 
we mnie na długo. Początek lekcji języka angielskiego 
przypomina mi wszystkie historie, które wcześniej opo-
wiedział mi Igor o pierwszych dniach pracy w tej szkole. 
Igor uczy tutaj od września 2014 roku, a początkowe dni 
i miesiące pamięta bardzo dokładnie. Przyszedł pełen 
energii i z konkretnym celem – nauczyć romskie dzieci 
języka angielskiego i stopniowo rozwijać ich zdolność 
do jego wykorzystania. Rzeczywistość okazała się dużo 
bardziej skomplikowana. Po miesiącu Igor marzył już 
tylko o tym, żeby dzieci, choćby przez 20 minut lek-
cji, skupiły się na nauce. Po dwóch miesiącach pragnął 
w duchu, żeby ci uczniowie, którzy najbardziej prze-
szkadzają, zostali w domu albo żeby chociaż nie zakłó-
cali przebiegu i tak już „zepsutej” godziny. A po trzech 
miesiącach skoncentrował swoją pedagogiczną uwagę 
tylko na dwóch czy trzech uczniach wykazujących ja-
kiekolwiek zainteresowanie tematami, które powinny 
zostać omówione w trzeciej klasie. Potem, jak wspomi-
na, przyszła TA lekcja. Wszedł do klasy z minimalnymi 
oczekiwaniami. Wiedział, że pierwsze 10 minut i tak 
przepadnie – będzie to bezwzględna walka o to, aby 
uczniowie usiedli przy komputerach. Dziwne pobudze-
nie i aktywność ze strony dzieci rosły, a proporcjonalnie 
do tego rosła także nerwowość Igora. Próbował najpierw 
spokojnie tłumaczyć, następnie gorliwie przekonywać, 
że przyjdzie w ich życiu taki czas, kiedy przypomną so-
bie jego słowa. Po 15 minutach wrzeszczał już na całe 
gardło, ale nawet to nie pomogło. Zresztą wrzask na 
romskie dzieci jest tu dość powszechny. Wówczas Igo-
rowi wydawało się, że postanowiły się zemścić na nim 
za to, iż nie spełnia ich oczekiwań, i zniszczyć nie tylko 
lekcję, ale i jego samego. Igor określił to jako „doskonale 
zsynchronizowany koncert wyzwisk i drwin wobec mo-
jej osoby”. W chwili gdy dzieci zaczęły dyskutować mię-
dzy sobą o tym, czy ich nauczyciel znalazł swoje buty 
w kontenerze na śmieci, czy też może dostał z jakiejś 
pomocy charytatywnej, Igor przysiadł na wolnej ławce 
i „wyłączył się” z dalszego prowadzenia zajęć. Czuł się 
bezsilny. Oto z giganta, który przyszedł nauczać i za-
prowadzić jakiś porządek, przekształcił się w mizernego 
karła. W głowie mu huczało i przewijały się wszystkie 
nienawistne stereotypy. Miał chęć naubliżać dzieciom, 
wyzywać je, upokorzyć, ale fizycznie nie miał na to sił. 

W momencie kiedy był już zupełnie zrezygnowany, wy-
czerpany i pozbawiony dobrej wiary, na środek klasy 
wybiegł on – Patryk, który zazwyczaj „zachowywał się 
jak pawian”, a przy tablicy nigdy nie mógł spokojnie 
ustać. Teraz ten sam Patryk stał na środku i wykrzy-
kiwał. „Słuchajcie – zaczął – szkoła i nauczyciele są 
po to, żebyśmy mogli się uczyć, nauczyciele chcą tylko 
naszego dobra, dlatego musimy ich szanować, a angiel-
ski pomoże nam znaleźć pracę, to wszystko zwiększa 
nasze szanse na lepsze życie”. Igor zupełnie się tego nie 
spodziewał, nie zdążył nawet zareagować. Chłopiec, po 
którym nie można było zbyt wiele oczekiwać, wstawił 
się za nim i zwrócił uwagę całej klasy na właściwą spra-
wę. To pozwoliło przywrócić nauczycielowi pewność 
siebie, a przede wszystkim wiarę w to, że walka o dobro 
tych dzieci nie musi skończyć się klęską. Ostatnie 15 
minut lekcji dzieci próbowały maksymalnie się skon-
centrować na zaplanowanym temacie i napisaniu kilku 
zadań. Igor dodaje: „Ciągle nie wiem, skąd w Patryku 
wzięła się ta chęć wstawienia się za swoim nauczycie-
lem, ale od tego dnia zacząłem spoglądać na niego zu-
pełnie inaczej. Przyglądałem się jego zamiłowaniu do 
rytmicznego bębnienia, na przykład o blat stołu, i jed-
noczesnego pomrukiwania i zastanawiałem się, jak mu 
w tej jego pasji pomóc. Zmieniło się moje spojrzenie 
na tego chłopaka, a tym samym na całą klasę. Zburzy-
łem, jak się okazało, błędne wyobrażenie o klasie jako 
kolektywie, a zacząłem dostrzegać indywidualności 
z talentami, które trzeba rozwijać, choć nie zawsze tą 
pasją będzie na przykład język angielski”. Igor przytacza 
jeszcze jeden przykład błędnego myślenia o nauczaniu 
romskich dzieci: „Przede wszystkim niezwykle trudne 
jest zrozumienie tego, z jakiego środowiska pochodzi 
każdy z tych uczniów, ich sposobu myślenia, przyswa-
jania wiedzy i tego, jaki mają stosunek do szkoły, a ten 
wynoszą właśnie z domu. Jeśli od początku jest się na-
stawionym na to, że z dziećmi będzie się «po bożemu» 
co lekcję przerabiało materiał, a one będą wszystko 
rozumieć i systematycznie się uczyć, to taka postawa 
szybko doprowadzi do wielkiego rozczarowania. Często 
było tak, że wałkowałem z uczniami przez cały tydzień, 
wydawać by się mogło, najprostszą rzecz, a oni po week-
endzie przychodzili i niczego nie pamiętali. Nierzadko 
w swoich domach nie mieli nawet miejsca, przy którym 
mogliby odrobić zadanie domowe, powtórzyć angiel-
skie słówka, w wielu domach bowiem brakuje choćby 
jednego stołu”. 

TFS ALBO SŁOWACCY NAUCZYCIELE CYGAŃSKICH DZIECI
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Igor przywołuje jeszcze kilka innych historii z życia tej 
klasy, wspomina na przykład Józefinę, która nigdy nie 
pozdrowiła Igora na szkolnym korytarzu inaczej niż tyl-
ko słowami „bare vušta” (wielkie usta) albo „baro nak” 
(wielki nos) i podarowała mu na walentynki kartę z wła-
snoręcznie wypisanymi życzeniami, albo Ivana, który 
chciał nosić nauczycielom książki i pomoce dydaktyczne. 

Igor po dwuletniej pracy nauczyciela w Nálepkovie za-
czął pracę w urzędzie pełnomocnika do spraw najmniej 
rozwiniętych regionów Słowacji. Polega ona na two-
rzeniu projektów nowych miejsc zamieszkania i zakła-
dania społecznych instytucji czy firm przeznaczonych 

dla romskich grup w okolicy miasta Kieżmark. Igor 
z Alexem i pozostałymi uczestnikami programu TfS 
często odwiedzają swoich podopiecznych, są z nimi 
w ciągłym kontakcie i wspierają ich w dalszej nauce.  I
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Powitanie Nowego Roku. Baraki przy ul. Kamieńskiego, Wrocław 
fot. Tomasz Grzyb
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