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Praca doktorska zatytułowana Sprawność językowa i komunikacyjna dzieci romskich.
Wielokulturowość a dyglosja dotyczy romskiej mniejszości etnicznej, która na ziemie polskie
przybyła w wieku XVI, a która do dziś przykuwa uwagę społeczeństw większościowych ze
względu na styl życia, kulturę, język. Przyjmując, że język pomaga interpretować
rzeczywistość, umożliwia – zwłaszcza młodym osobom – doświadczanie świata, poznawanie
go, a w końcu zasymilowanie go do jego własnego działania (Borowiec 2014), to właśnie tę
kwestię uczyniłam głównym tematem rozprawy, a konkretnie związaną z nim sprawność
językową i umiejętność komunikacyjną dzieci romskiej mniejszości etnicznej. Rozprawa
określa czynniki mające wpływ na opanowywanie przez uczniów romskich ogólnej odmiany
polszczyzny a także wskazuje na sytuacje w szczególny sposób warunkujące proces
poznawania a później doskonalenia przez nie języka większości. Ponadto w pracy omówione
zostało zjawisko dyglosji będące specyficznym typem bilingwizmu i tym, co w badanej
romskiej rzeczywistości językowo-kulturowej wymaga szczególnej uwagi.
Praca składa się z dwóch głównych części: teoretycznej oraz badawczej.
Teoretyczna część rozprawy złożona jest z dwóch rozdziałów, które kolejno dotyczą: historii,
wędrówek a także współczesnej sytuacji rodzin romskich wobec kultury dominującej i
sytuacji socjolingwistycznej Romów, która stanowi szeroki kontekst do opisu prowadzonych
badań a także analizy ich wyników. Kwestie w niej poruszone wiążą się przede wszystkim z
warunkami językowego wychowania romskich dzieci, bowiem środowisko romskie – w
zależności od uwarunkowań socjolingwistycznych i pragmatycznych – używa w szerszym
zakresie języka romskiego, a jedynie w sytuacjach oficjalnych polszczyzny ogólnej. Dzieje
się tak ze względu na proces opanowywania poszczególnych języków – języka romani w
domu, w środowisku rodzinnym, bliskim i języka polskiego w sposób zorganizowany w
szkole. Taka sytuacja bezpośrednio wiąże się ze zjawiskiem socjalizacji pierwotnej, w trakcie
której „jednostka poznaje język i nabywa wiedzę, ale przede wszystkim otrzymuje
podstawowy drogowskaz aksjologiczny, czyli siatkę wartości, która w pierwszym okresie
życia kształtuje jej osobowość, styl życia, wzory społecznego funkcjonowania, wreszcie
określoną tożsamość kulturową oraz postawę wobec tej tożsamości” (Skudrzyk 2019, w
druku) oraz socjalizacji wtórnej będącej wejściem jednostki w życie zinstytucjonalizowane i

relacje oficjalne, przejściem od sfery prywatnej do publicznej związanej z procesem
rozwijania nabytego już języka, powstawania oraz rozwijania umiejętności operowania
„językami” obsługującymi nowe wyspecjalizowane sfery życia (Skudrzyk 2019, w druku).
Część teoretyczna, poprzez przegląd wspomnianych pojęć dwujęzyczności i dyglosji,
podkreśla wpływ drugiego języka na pojawianie się w wypowiedziach dzieci romskiej
mniejszości etnicznej specyficznych zjawisk językowych.
Część druga, badawcza, zawiera opis wykorzystanych do badań narzędzi, w tym
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Słownikowego – Rozumienie. Dodatkowo praca prezentuje wyniki równolegle prowadzonych
badań języka dzieci romskiej mniejszości etnicznej a dokładnie ich sposobu porozumiewania
się – materiał zawiera usystematyzowane i opisane najczęściej występujące w mowie uczniów
romskich innowacje i odstępstwa od normy językowej.
Całości pracy przyświeca również cel poboczny, choć równie istotny – chęć uzmysłowienia
zarówno Romom, jak i polskim nauczycielom ogromnej roli szkoły, która tworzy kulturę
umysłową społeczności językowej (Ożdżyński 1997). Należy bowiem pamiętać, że
„sprawność językowa zależy od doświadczenia życiowego, dojrzałości umysłowej, kultury
wewnętrznej i rozwoju umysłowego. Jest procesem rozwojowym i przez całe życie trzeba nad
nią pracować. W szkole powinniśmy się starać stworzyć solidne fundamenty dalszego jej
rozwoju i udoskonalania” (Maleszyk 2000: 69). Kształcenie językowe dzieci w wieku
wczesnoszkolnym, które stanowiły grupę badawczą opisaną w niniejszej pracy, powinno
służyć przecież „poznaniu możliwości operowania językiem i opanowaniu umiejętności
sprawnego posługiwania się nim w procesie porozumiewania się z otoczeniem dla osiągnięcia
określonego celu” (Maleszyk 2000: 65). Praca podejmuje zagadnienia związane z kwestią
romską i jej językowymi aspektami, dodatkowo jednak opisuje czynniki, które rządzą
dzieckiem romskim w sferze edukacji, ale również języka i wychowania. Wnioski oraz
postulaty badawcze z nimi związane umieszczone są w zakończeniu rozprawy stanowiącym
jednocześnie podsumowanie rozważań omawianych w całości pracy.

Summary of the doctoral dissertation Linguistic and communicative skills of
Roma children. Multiculturalism and diglossia
PhD thesis entitled Linguistic and communicative skills of Roma children.
Multiculturalism and diglossia concerns the Roma ethnic minority, which came to the Polish
lands in the 16th century and which, because of their lifestyle, culture and language, attracts
attention of the majority societies to this day.
Assuming that language helps to interpret reality as well as it enables - especially young
people - to experience the world, to get to know it, and finally to assimilate it to its own
actions (Borowiec 2014), I decided to take up this subject with the focus on language and
communication skills of children of the Roma ethnic minority.
The dissertation defines the factors that influence the learning of the general variation
of Polish by Romani students and also it indicates situations that in a special way determine
the process of getting to know, and later improving, the language of the majority. In addition,
I examined the phenomenon of diglossia, which is a specific type of bilingualism that requires
special attention in the discussion over Romani cultural and linguistic.
The work consists of two main parts: theoretical and research.
The theoretical part of the dissertation consists of two chapters which concern: history,
migration and the contemporary situation of Romani families in relation to the dominant
culture and socio-linguistic situation of the Roma; the latter sets a comprehensive context for
the description of research and the analysis of results.
The issues raised in the analysis are primarily related to the language conditions of Romani
children, because the Roma environment - depending on sociolinguistic and pragmatic
conditions - uses the Romani language in a wider scope while Polish language is used only in
official and general situations.
This is due to the process of learning particular languages – the Romani language at home and
in the family environment, and Polish language in the organized way at school.
Such a situation is directly related to the phenomenon of primary socialization where “the
individual learns the language and acquires knowledge, but most of all receives a basic
axiological axiom, a network of values that shapes its personality, lifestyle, social patterns in
the first stage of life, and finally specific cultural identity and attitude towards this identity"
(Skudrzyk 2019, in print). It also refers to the secondary socialization, which is the entry of an
individual into institutionalized life and official relations, and a transition from the private

sphere to the public one that is connected with the process of developing an already acquired
language as well as the creation and development of skills of operating "languages" that serve
new specialized areas of life (Skudrzyk 2019, in print).
By reviewing the concepts of bilingualism and diglossia, the theoretical part of the thesis
emphasizes the influence of the second language on the occurrence of specific linguistic
phenomena in expressions of the Roma children.
The research part of the dissertation contains a description of tools used for the
research, including the author's Test of language and communication skills, and the Visual
Test Vocabulary - Understanding. In addition, the work presents the results of parallel studies
on the language of children of the Roma ethnic minority, specifically their way of
communicating. The material contains description and systematization of the most common
innovations and deviations from the language norm occurring in the speech of Roma students.
The whole work is also guided by a secondary, though equally important, objective - a desire
to make both the Roma and the Polish teachers aware of the great role of school, which
creates the intellectual culture of the language community (Ożdżyński 1997). It should be
remembered that "language skills depend on life experience, mental maturity, internal culture
and mental development. It is a development process and you have to work on it throughout
your life. At school, we should try to create a solid foundation for its further development and
improvement" (Maleszyk 2000: 69). Language education of children in their early school age,
should serve" to learn about the ability to use language and learn how to use it efficiently in
communication process with the environment to achieve a specific goal" (Maleszyk 2000:
65). The work deals with issues related to the Roma issue and its linguistic aspects, but it also
describes the factors that govern the Roma child in the sphere of education, but also in the
sphere of language and upbringing. Conclusions and research postulates related to these
factors are placed at the end of the dissertation, which is also a summary of the considerations
discussed in the entire work.

