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Koczowiska budowane przez imigrantów romskich 
pochodzenia rumuńskiego powstawały w Polsce już 
w latach 90. Romowie osiedlali się z dala od przestrze-
ni publicznej, na obrzeżach miast, gdzie pod mostami 
budowali koczowiska ze znalezionych desek i starych 
mebli. Czasami zajmowali pustostany. Zrujnowane bu-
dynki musiały być oddalone od centrum. Ukrycie za-
pewniało społeczności minimum bezpieczeństwa oraz 
było odpowiedzią na powtarzające się fizyczne napaści. 
Niewidzialność Romów spowodowała, że mieszkańcy 
miast nie mieli pojęcia o warunkach życia, przyczynach 
skrajnej biedy czy statusie tej społeczności. W latach 
90. wrocławski Tarnogaj i warszawskie koczowisko pod 
mostem Grota-Roweckiego, jeżeli były tematami debaty 
publicznej, to raczej w intencji skutecznego pozbycia się 
Romów, a nie zagwarantowania imigrantom możliwości 
korzystania z ich podstawowych praw: dostępu do rynku 
pracy, systemu edukacji, mieszkań oraz służby zdrowia. 
Jedyną odpowiedzią społeczeństwa większościowego na 
obecność Romów były przymusowe wysiedlenia i maso-
we deportacje, przeprowadzane brutalnie i z zaskoczenia. 
Wczesnym rankiem urzędnicy w asyście policji przyjeż-
dżali na tereny koczowisk i zmuszali ludzi do opusz-

czenia ich domów. Podstawione autokary wywoziły ich 
następnie do Rumunii. Udokumentowane w archiwach 

„Gazety Wyborczej” wypowiedzi świadków tamtych 
zdarzeń świadczą o bezwzględności instytucjonalnych 
rozwiązań. Jerzy Ficowski w 1996 roku pisał: „Nad Wi-
słą, przy moście Grota-Roweckiego, odbył się miejscowy 
stan wojenny. Nie było transportu dla dobytku Cyganów, 
który potem spalono. Pozwolono wziąć tylko podręczny 
bagaż. To mi się kojarzy z czymś niedobrym”1.

Od tamtych czasów zmieniło się prawo. Polska jako kraj 
członkowski Unii Europejskiej nie może już deporto-
wać Romów do krajów ich pochodzenia. Z perspektywy 
Romów niewiele uległo jednak zmianie. Jedna z osób 
mieszkających na koczowisku w Poznaniu mówi:

„Pamiętam, kiedy deportowali mnie i moją rodzinę, to 
był chyba 1997 rok. Przyjechała straż graniczna, wzięli 
nas na przesłuchanie, pokrzyczeli i wpakowali do au-
tobusów. Miałem wtedy 7 lat. Mogliśmy spakować po 
jednej torbie. Do Polski wróciliśmy szybko, już po kilku 

1 „Gazeta Wyborcza” 143/1996, 21.06.1996, s. 2.
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miesiącach. Później nieraz przeganiali nas z miejsca na 
miejsce, ale zajmowaliśmy kolejne. Pusty dom za tora-
mi w Poznaniu, działka, czasami spaliśmy na dworcu, 
a czasami w namiocie. Zdarzało się, że wynajmowaliśmy 
hostel, ale tylko wtedy, kiedy były na to pieniądze. Jak 
nie przeganiała nas policja, to [robiła to] straż miejska. 
Ale i tak zdecydowaliśmy się zostać. W Rumunii było 
zbyt ciężko”. 

Po obaleniu reżimu Ceauşescu Romowie w Rumunii 
doświadczali skrajnej nędzy i dyskryminacji. Potwier-
dzają to między innymi raporty Amnesty Interna-
tional2, opisujące masowe, przymusowe wysiedlenia 
społeczności romskich, na przykład na tereny byłych 
fabryk chemicznych, czy nielegalne wyburzenia ich osad. 
Większość mieszkańców koczowisk w Polsce pochodzi 
z terenów rumuńskich wsi, duża część z Transylwanii. 
Tam w sposób najbardziej dotkliwy odczuwano upadek 
systemu komunistycznego i zamknięcie przedsiębiorstw 
państwowych z czasów dyktatury. W istocie koczowiska 
w Rumunii niewiele się różnią od tych w Polsce. Warun-
ki życia są skrajnie trudne. Panuje przeludnienie, często 
w izbach o powierzchni 10 metrów kwadratowych żyją 
całe rodziny. Mieszkańcy nie mają dostępu do mediów. 
Zimą ogrzewają pomieszczenia samodzielnie skonstru-
owanymi piecami, wodę przynoszą z pobliskich stacji 
benzynowych lub ujęć wodnych. 

Romowie jako obywatele kraju członkowskiego Unii 
Europejskiej przebywają na terenie Polski legalnie. Nie 
mogą być deportowani, lecz wciąż żyją „poza systemem”. 
Ze względu na skrajne ubóstwo, nieznajomość proce-
dur oraz analfabetyzm nie są w stanie zarejestrować 
swojego pobytu na terenie Polski. Jest to jednocześnie 
efektem instytucjonalnej segregacji, działającej przeciw-
ko ubogim imigrantom. Romowie od lat są „systemowo 
niewidzialni”, co stwarza warunki do nadużyć. Zarów-
no na zlecenie polskich władz, jak i prywatnych właści-
cieli zajmowanych przez Romów terenów koczowiska 
w wielu polskich miastach były demolowane i palone, 
po czym znów odbudowywane przez romską społecz-
ność, która nie chciała wracać do kraju pochodzenia3. 

2 Mind the legal gap. Roma and the right to housing in Romania, 
Amnesty International, https://www.amnestyusa.org/sites/
default/files/eur390042011en.pdf (6.10.2016).

3 Archiwalne numery „Gazety Wyborczej” z lat 90. zawierają opisy 
podpaleń osad w Warszawie i Wrocławiu, które odbywały się po 

Władze samorządowe i państwowe zgodnie udawa-
ły, że tych miejsc nie ma. Od kilku lat sytuacja powoli 
się zmienia, ponieważ w obronie praw Romów zaczęli 
występować aktywiści z grup oddolnych i organizacji 
pozarządowych. Dzięki współpracy pomiędzy Romami 
i aktywistami władze samorządowe są zmuszone rozpo-
cząć debatę na temat społeczności imigrantów romskich 
pochodzenia rumuńskiego, jednocześnie uznając ich za 
pełnoprawnych mieszkańców polskich miast. Propono-
wane rozwiązania są jednak wciąż dalekie od wzorów 
zachodnich (które również nie są idealne). W Niemczech 
i Francji Romowie bez większych problemów rejestrują 
swój pobyt, więc o wiele prościej jest im tam uzyskać 
podstawowy dostęp do opieki zdrowotnej czy zapisać 
dziecko do szkoły. Tamtejsze organizacje pozarządowe 
dostosowują swoją ofertę do potrzeb imigrantów, infor-
mując o miejscach skupu złomu, proponując programy 
mieszkaniowo-treningowe i różne formy współpracy. 
W Polsce natomiast, choć rumuńscy Romowie od lat są 
mieszkańcami miast, oficjalnie nie stanowią części kon-
stytucyjnej mniejszości etnicznej. Wypierają się ich lo-
kalne stowarzyszenia romskie prowadzone przez Romów 
z innych grup – lepiej zasymilowanych, posiadających 
polskie obywatelstwo. A przecież większość ich dzieci 
urodziła się w Polsce i często posiada jedynie dokument 
w postaci polskiego aktu urodzenia. Chęć pozostania 
uzasadniają względną znajomością języka, bezpieczeń-
stwem oraz lepszymi, mimo wszystko, warunkami życia 
niż w Rumunii. Obozowiska się rozrastają, gdyż stały się 
względnie bezpieczne – dzięki kontaktom społeczności 
romskiej z organizacjami pozarządowymi niemożliwe 
jest obecnie przeprowadzenie eksmisji. 

Z szacunków interwencyjnego projektu badawczego 
Zachodniego Ośrodka Badań Społecznych i Ekonomicz-
nych4 wynika, że na największych polskich koczowiskach 

deportacji mieszkańców. W wywiadach przeprowadzonych  
z Romami w ramach projektu Własnym głosem o sobie. 
Imigranci romscy w Polsce mieszkańcy wrocławskiego koczowi-
ska przytaczali historie związane z tymi wydarzeniami. Całe 
rodziny pomimo zagrożenia wracały do Wrocławia i innych 
miast, budując kolejne osady. Należy pamiętać, że skala podpa-
leń i ataków motywowanych nienawiścią rasową nie jest znana. 
Jak wynika z doświadczenia Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Lokatorów, w samym Poznaniu tylko w 2015 r. doszło do trzech 
prób podpaleń działek zamieszkiwanych przez Romów. 

4 K. Czarnota, K. Siemaszko, Raport z badań, [w:] Własnym gło-
sem o sobie. Imigranci romscy w Polsce, Gorzów Wielkopolski 
2015.
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(Poznań, Wrocław, Gdańsk) mieszka aktualnie około 600 
osób5. W skali kraju, biorąc pod uwagę wszystkie mniej-
sze koczowiska i miejsca, do których nie dotarli badacze, 
problem może dotyczyć około tysiąca ludzi. Dane te są 
płynne ze względu na migracje pomiędzy miastami lub do 
innych krajów UE. W ostatnich latach wzrosła liczba osób 
zamieszkujących koczowiska. Jeszcze kilka lat temu we 
Wrocławiu na terenie byłych ogródków działkowych przy 
ulicy Kamieńskiego mieszkało ich około 60, obecnie teren 
ten jest domem dla około 200 imigrantów. W Poznaniu 
w nieodległej przeszłości tylko 20 osób zajmowało pu-
stostan zlokalizowany przy ulicy Krauthofera, a obecnie 
w altanach mieszczących się na terenie sprywatyzowa-
nych ogrodów działkowych mieszka od 150 do 200 osób.

Już trzecie pokolenie Romów (licząc od początków trans-
formacji) żyje na marginesie polskiego społeczeństwa. 
Ogólnodostępne prawa obywateli unijnych są poza za-
sięgiem ubogich Romów. W 2015 roku we Wrocławiu, 
Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Krakowie6 trwał pro-
jekt badawczy, który diagnozował konsekwencje braku 
polityki migracyjnej wobec najuboższych migrantów 
z Unii Europejskiej. Raport z tych badań miał dać im-
puls do ogólnokrajowej dyskusji z udziałem decydentów 
i Romów oraz doprowadzić do sytuacji, w której dalsze 
ignorowanie obecności imigrantów byłoby niemożliwe7. 
W dłuższej perspektywie chodziło również o to, by sami 
Romowie, bez asysty aktywistów i pracowników organiza-
cji pozarządowych, mogli walczyć o swoje prawa. Raport 
wymuszał powolne, lokalne zmiany pod presją społeczną8. 

5 Ibidem. Dane pochodzą z 2015 r. 
6 Projekt zrealizowano w ramach działań Zachodniego Ośrodka 

Badań Społecznych i Ekonomicznych oraz organizacji partner-
skich – wrocławskiego stowarzyszenia Nomada oraz 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów z Poznania. 

7 Jeszcze w 2014 r. ówczesny pełnomocnik wojewody ds. mniej-
szości narodowych, Patryk Pawełczak, podczas wizyty Romów 
w Urzędzie Wojewódzkim, która miała miejsce po blokadzie nie-
legalnej eksmisji ok. 30-osobowej rodziny romskiej, stał na sta-
nowisku, iż społeczność ta nie ma w Polsce praw i nie może się 
domagać ich respektowania, ponieważ nie jest ona częścią pol-
skiej mniejszości etnicznej. L. Łada, Romowie przyszli do woje-
wody, Codzienny Poznań, 2.04.2014, http://www.codziennypo-
znan.pl/artykul/2014-04-02/romowie-przyszli-do-wojewody 
(10.12.2016).

8 M.in. dostarczenie kontenerów na śmieci, przenośnych toalet 
oraz podłączenie ujęcia wody na poznańskim koczowisku  
w wyniku interwencji rzecznika praw obywatelskich. Te działania  
z kolei były przyczyną zorganizowanych na podstawie wyników 
raportu publicznych dyskusji z udziałem Romów. 

Samo „wyjście z cienia” społeczności romskiej nie jest jesz-
cze sukcesem, lecz punktem wyjścia, początkiem debaty, 
w którą należy włączyć Romów, zapewniając im tłuma-
czy i odpowiednie warunki współpracy. Trzeba przy tym 
pamiętać, że sytuacja imigrantów romskich pochodzenia 
rumuńskiego oraz kontrowersje wokół żebractwa czy oku-
powania przestrzeni mieszkalnych nie wynikają z jedno-
razowych, marginalnych konfliktów, lecz odzwierciedlają 
długotrwały proces systematycznej izolacji tej grupy. 

Wywiady i ankiety przeprowadzane na terenach ko-
czowisk bywały pierwszą sytuacją, kiedy to Romowie 
oceniali społeczeństwo, w którym żyją. Padło pytanie 
o działanie polskich władz oraz policji i straży granicz-
nej. Odpowiedzi na nie towarzyszyło najwięcej emocji, 
najczęściej – zdziwienie,  zakłopotanie i strach przed 
konsekwencjami negatywnej oceny. Dotychczasowy 
kontakt Romów z urzędnikami i służbami publicznymi 
miał często opresyjny charakter, co nie sprzyjało budo-
waniu zaufania. Romowie pogodzili się z faktem, że ich 
prawa łamane są w majestacie prawa. Blisko dwie trze-
cie osób przyznało, że spotkały się z agresją ze strony 
Polaków, prawie połowa – że ich miejsce zamieszkania 
było obiektem ataków. Główne marzenia responden-
tów dotyczą bezpieczeństwa rodziny, dostępu do pracy 
oraz możliwości równego traktowania. „My chcemy, jak 
każdy Polak, żeby było spokojnie, żeby móc iść do pracy, 
a dzieci do szkoły” – mówili.

Romowie z koczowisk to jedna z najniżej sytuowanych 
pod względem społeczno-ekonomicznym grup żyjących 
w Polsce: 82,3% osób mieszkających na największych ko-
czowiskach potwierdza, że trudni się żebractwem. Prak-
tycznie wszyscy uczestnicy badań mówili, że podczas 
żebrania czują wstyd i upokorzenie, lecz nie mają innej 
możliwości przetrwania. Tylko 32,2% osób deklarowało, 
że okresowo pracuje na czarno. 

Mniej więcej jedna trzecia mieszkańców koczowisk 
to dzieci. Od niedawna dzięki działaniom organizacji 
pozarządowych oraz osób prywatnych dzieci są zapisy-
wane do szkół. Przeszkodą są bariery instytucjonalne 
oraz brak przygotowania i chęci współpracy ze strony 
dyrekcji placówek oświaty, które nie chcą pamiętać, że 
edukacja na poziomie podstawowym jest zarówno pra-
wem, jak i obowiązkiem wszystkich dzieci do 18 roku 
życia przebywających w Polsce, niezależnie od ich 
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statusu materialnego, kraju pochodzenia czy posiada-
nych dokumentów. W ciągu ostatnich lat kilkanaścioro 
dzieci rozpoczęło naukę w publicznych szkołach pod-
stawowych we Wrocławiu i Poznaniu. Nadal dużą rolę 
odgrywa edukacja nieformalna, którą od lat zajmowano 
się we Wrocławiu. W Poznaniu, w odpowiedzi na prośby 
Romów oraz wzrastającą liczbę dzieci zamieszkałych na 
koczowisku, aktywiści i aktywistki związani z poznań-
ską Federacją Anarchistyczną i skłotem Rozbrat rozpo-
częli w 2013 roku organizację pierwszych warsztatów 
i spotkań dla dzieci i dorosłych. Zaczęła się także współ-
praca z lokalnymi artystami – na przykład z Barbarą Prą-
dzyńską. Od momentu nagłośnienia sytuacji koczowisk 
powstaje coraz więcej projektów artystycznych, warsz-
tatów i projektów o Romach lub we współpracy z nimi.

Projekty artystyczne
Około 10 lat po zmianie ustrojowej w Europie Środkowej 
wykształceni romscy artyści i artystki – owoc praktyk 
asymilacyjnych ustroju komunistycznego – zażądali do-
stępu do przestrzeni publicznej i nowych reguł kontaktu 
z nieromskim odbiorcą. Ich sztuka daleka jest od zjawisk, 
które kojarzą się z „romskim folklorem” – częstokroć 
instrumentalizowanym dla utrzymania społeczności 
romskich w kliszy zacofania. Jej cechą jest internacjona-
lizm, jednak rozumiane nie jako wspólnota pochodzenia 
i języka, ale jako doświadczenie migracji, stereotypizowa-
nia i wykluczenia. Romska sztuka współczesna mieści się 
w nurcie sztuki krytycznej, ponieważ chce komentować 
rzeczywistość, w której największa europejska mniej-
szość etniczna stanowi rodzaj wewnątrzeuropejskiego 
subalterna, a przypisane jej miejsca bytowania – we-
wnątrzeuropejskich kolonii, heterotopii, w znaczeniu, 
jakie temu terminowi nadał Michel Foucault. Głos tych 
artystów ma wybijać europejskie społeczeństwa, okre-
ślające się jako wspólnoty demokratyczne (lub aspirujące 
do tego miana), z przekonania, że dołożono starań, by 
zabezpieczyć byt ludzi funkcjonujących na marginesie, 
ułatwić ich inkluzję przy zachowaniu przysługujących 
im praw lub/i wynegocjować dla nich przestrzeń, w któ-
rej mogliby stać się pełnoprawnie „widzialni”. Obrazy, 
jakimi operują romscy autorzy sztuki zaangażowanej, 
spełniają kryterium, które sztuce krytycznej stawia Iza-
bela Kowalczyk: „przełamują strategie wykluczenia i od-
powiadają za przesuwanie granic, mające miejsce także 
w kulturze konsumpcyjnej, na której marginesach poja-
wiają się ciała nieprzystające do ideału pięknego i zdro-

wego ciała”9. Podejmują w ten sposób etyczne ryzyko za-
właszczenia głosu Innego, ale jednocześnie wprowadzają 
go w krąg kultury dominującej. Ich projekty artystyczne 
grają sloganami o „wspólnym, europejskim domu”, „sza-
cunku do sąsiada” i „otwarciu na inność”. Z racji swojej 
interwencyjności pojawiają się w miejscach, w których 

„dzieje się” wykluczenie, na przykład w bliskości murów 
otaczających romskie siedliska – wówczas ich praca po-
lega na odpowiednim ustawieniu kadru, podkreśleniu 
widzialności marginalizacji, albo przeciwnie – w cen-
trach dystrybucji władzy, decydującej o podtrzymaniu 
lub zaprzestaniu dyskryminacji. Do takich artystów na-
leży zaliczyć: Daniela Bakera, Damiana i Delaine Le Bas, 
Mihaelę Cimpeanu, Gabi Jímeneza, Omary i wielu in-
nych oraz ich rzeczników: kuratorkę wielu wystaw, w tym 
Pierwszego Romskiego Pawilonu na 52. Wystawie Sztu-
ki Światowej w Wenecji w 2007 roku, Tímeę Junghaus, 
romologów Thomasa Actona i Iana Hancocka, wreszcie 
licznych entuzjastów sztuki romskiej wywodzących się 
spoza tej społeczności, ale naśladujących jej specyficz-
ny język. Junghaus w wywiadzie dla „Czasu Kultury” 
z 2007 roku powtarzała postulat, który sformułowała 
podczas organizowania romskiej ekspozycji w Wenecji: 
Romowie są kwintesencją europejskości właśnie z racji 
tych atrybutów, których często się używa, by podkreślić 
ich nieeuropejskość: ponadnarodowości, mobilności, 
zdolności dostosowania się10. W takiej konceptualizacji 
kultury romskiej (dodajmy, że w innym miejscu Jung-
haus podkreślała, iż musi to być sztuka tworzona przez 
etnicznych Romów11) ujawnia się bodaj najważniejsza 
strategia tego nurtu sztuki krytycznej: gra ze stereoty-
pem (postrzeganym szeroko, jako imago, mentalny obraz 
Innego), która nie polega na prostym zaprzeczeniu, ale na 
kiczowatym wyolbrzymieniu i uwypukleniu jego samo-
dekonstruującej się natury. Romska sztuka współczesna 
korzysta więc ze znanych strategii kultur postkolonial-
nych: ambiwalencji, subwersywności i mimikry, opartych 
na takich figurach retorycznych, jak ironia, groteska, ko-
laż (złamanie zasady decorum). Przedmiotem jej ataków 

9 I. Kowalczyk, Polska sztuka krytyczna – próba podsumowania. 
Katalog BRITISH BRITISH POLISH POLISH: Sztuka krańców 
Europy, długie lata 90. i dziś, Warszawa 2013, s. 3. 

10 Romowie w Wenecji. Z Timeą Junghaus rozmawia Jerzy 
Celichowski, „Czas Kultury” 3/2007, s. 120.

11 Por. T. Junghaus, Romska sztuka współczesna – rewolta podpo-
rządkowanych, [w:] M. Weychert Waluszko (red.), Romano kher. 
O romskiej sztuce, estetyce i doświadczeniu, Warszawa 2013,  
s. 39–40. 
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jest utrwalona przez stulecia w świadomości zbiorowej 
Europejczyków wizja „cygańskości” – pewnego modelu 
kulturowego, którego atrybuty kłócą się z (czymkolwiek 
on jest) „modelem europejskim” i są kwestią indywidu-
alnych wyborów: niechęć do integracji, nomadyzm, tabu 
językowe, potrzeba życia w bliskości natury, brak pamięci 
historycznej et cetera. Ten fantazmat – nierzadko zinter-
nalizowany przez samych Romów – jest najsilniejszym 
narzędziem marginalizacji, jakie przez 600 lat obecności 
Romów na Starym Kontynencie wytworzyła kultura za-
chodnioeuropejska. Katastrofa drugiej wojny światowej 
nie zdołała go zdekonstruować – co więcej, z licznych 
przyczyn nawet go wzmocniła mocą zbyt długotrwałej 
i kompromitującej debaty, czy nazistowskie zbrodnie na 
Romach można uznać za ludobójstwo. 

Jeśli zaś chodzi o środki, jakimi ta sztuka mówi do spo-
łeczeństw większościowych, i o to, czym powinna się 
odróżniać, Daniel Baker, próbując skonceptualizować 
estetyczny model romski, podkreśla jej następujące atry-
buty: eksterytorialność, estetyczna lekkość (swobodne po-
dejście i łatwość adaptacji artystycznych środków wyra-
zu), cykliczność, kolektywizm, areligijność, przygodność 
(otwartość na to, co się przydarza) i prowizoryczność12. 
W twórczości Delaine Le Bas z kolei uwidoczniają się 
trzy artystyczne wizje: 1. bricolage, wykorzystanie ru-
pieci, złomu, śmieci, recykling; 2. powracający motyw 
domu, budowania ścian, tworzenia własnej przestrzeni, 
osiedlenia/mobilności (koczowiska), 3. estetyka ready-

-made, posługiwanie się artefaktami kultury romskiej. 
Dekonstruowanie stereotypowego obrazu Roma, „re-
wolta podporządkowanych” – jak Tímea Junghaus na-
zywa wystąpienie artystów romskich w Wenecji13 – przy 
użyciu tych środków działać może przede wszystkim na 
płaszczyźnie kultury wizualnej, środkami performa-
tywnymi i zmysłowymi. Literatura „radzi sobie” w inny 
sposób, który jednak wydaje się wtórny, w takim samym 
sensie, jak to, że synestezyjność młodopolskiej poezji to 
próba uchwycenia malarskiego impresjonizmu za pomo-
cą materii słownej. Funkcją tej sztuki jest przede wszyst-
kim czynienie „widzialnym” czegoś/kogoś, od kogo nasz 
habitus każe odwracać wzrok, a także gra widzialnymi 
strategiami wykluczania. 

12 D. Baker, W sprawie prowizorki. Kilka uwag o estetyce Romów, 
[w:] Romano kher..., s. 52–53.

13 T. Junghaus, Romska sztuka współczesna..., s. 39.

Na tym tle sytuacja romskiej sztuki krytycznej w Polsce 
nie wygląda najlepiej. Do tej pory zorganizowano dwie 
poświęcone jej duże wystawy/projekty: Domy srebrne 
jak namioty w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, 
prezentację w Zachęcie w latach 2013–2014 (kurator-
ka: Monika Weychert Waluszko) oraz Tajsę w Biurze 
Wystaw Artystycznych w Tarnowie (kuratorki: Kata-
rzyna Roj, Joanna Synowiec) w 2014 roku. Pierwsza 
gromadziła wiele rekwizytów i instalacji tego nurtu, 
łączyła je z lokalnymi inicjatywami artystycznymi 
oraz z obrazami/tekstami kultury, które w Polsce mia-
ły największy wpływ na konstruowanie wspomniane-
go pojęcia „cygańskości”. W drugiej – jak podkreślają 
pomysłodawczynie – również chodzi o uderzenie we 
wciąż dominującą perspektywę etnograficzną, ale przy 
zmianie techniki działania: zastąpieniu „prezentacji” 
przez sztukę performatywną, działanie, „budowanie 
relacji”. Problem, z jakim często zderzają się inicja-
tywy artystyczne nastawione na „kontakt”, polega na 
trudnej do ukrycia dysproporcji pomiędzy wkładem 

„romskim” i „nieromskim”. Synowiec i Roj w wywia-
dzie dla fundacji Bęc Zmiana mówią o konieczności 
wychodzenia poza „szufladę sztuki romskiej”, trudno 
jednak nie zauważyć, że w projekcie Tajsa dzieje się 
to przy niewielkim udziale samych Romów. W wy-
wodzie kuratorek widać charakterystyczny paradoks: 
z jednej strony podkreślają one swoje „pozaetniczne” 
nastawienie, z drugiej – wiedząc, że bez udziału etnicz-
nych Romów projekt „spotkania” nie dojdzie do skutku 

– szukają drogi do lokalnych Romów i odnotowują ich 
sceptycyzm14. Kiedy Synowiec stwierdza: „Figura Roma 
może być czymś szalenie nowoczesnym, pozbawionym 
korzeni, powstającym w sposób dowolny i twórczy z do-
bra kultury i języka”15 – nie mówi tego o tarnowskich 
Romach, ale o obrazie, z którym wręcz trudno byłoby 
im się zidentyfikować. W nieuchronnej konsekwencji 
do „kontaktu” dochodzi więc głównie przez zapośred-
niczenie – fotograficzne, tekstowe i projektów nierom-
skich artystów, którzy – jak Karolina Freino w pracy 
pod tytułem Śpera16 – korzystając (jednak) z wiedzy 

14 Nowoczesność pozbawiona korzeni, wywiad z Katarzyną Roj  
i Joanną Synowiec, Bęc Zmiana, http://www.beczmiana.pl/538,-
nowoczesnosc_pozbawiona_korzeni.html (12.12.2016).

15 Ibidem.
16 K. Freino, Śpera, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 

Gepperta we Wrocławiu, http://www.asp.wroc.pl/?module=-
News&controller=Read&action=news&id=8698 (12.12.2016).

MIESZKAŃCY ROMSKICH KOCZOWISK W POLSCE 



16

Czas Kultury 4/2016

etnograficznej, próbują uniwersalizować tak zwane do-
świadczenie romskie (w tym wypadku zabieg nietrafio-
ny nawet wewnątrz społeczności romskiej, ponieważ 

„śpera” jest opisanym przez Jerzego Ficowskiego zna-
kiem używanym przez tabory Polskiej Romy17, okolice 
Tarnowa zaś zamieszkują przede wszystkim członkowie 
Bergitka Roma, osiedleni na tym terenie na przełomie 
XVIII i XIX wieku). Tego typu inicjatywy są zapew-
ne pożyteczne z punktu widzenia dystrybucji wiedzy 
o grupie romskiej, ale za ich sprawą nie dokonuje się 
ani inkluzja społeczności romskiej, ani zmiana jej ste-
reotypu.

W obliczu braku charyzmatycznych romskich twórców 
sztuki krytycznej w Polsce18 lukę tę wypełniają nierom-
scy artyści, których uwaga skupia się na najbardziej 
bodaj „gorącym” miejscu negocjacji przestrzennej po-
między Romami a społeczeństwem większościowym – 
wrocławskim koczowisku przy ulicy Kamieńskiego. Są 
wśród nich: projekt Aleksandry Kubiak Baraca 6 zre-
alizowany przez BWA Wrocław przy współpracy z Ro-
mami z koczowiska oraz Muzeum Etnograficznym we 
Wrocławiu (2012), interwencja Wybaczcie! (2013), film 
Królowa ciszy w reżyserii Agnieszki Zwiefki (2014) oraz 
projekt fotograficzny Adama Lacha i Katarzyny Dybow-
skiej Stigma (2012–2014). 

Baraca 6 polegała na przeniesieniu jednego z domów 
z obozowiska przy ulicy Kamieńskiego na teren Mu-
zeum Etnograficznego we Wrocławiu i zorganizowaniu 
tam wernisażu. Barak stał na trawniku przed budynkiem 
muzeum przez dwa tygodnie. Podczas akcji performa-
tywnej nakręcono film (pokazywany na wspomnianej 
powyżej wystawie Domy srebrne jak namioty). Kubiak 
zagrała hasłem promującym Wrocław („miasto spo-
tkań”), w którym mimo podkreślanej wielokulturowo-
ści trudno o powszechne przyzwolenie na osadę romską 
w centrum miasta (dla porównania warto przywołać po-
dobną historię z berlińskiego Kreuzbergu w 2011 r.19). 
W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” autorka mówiła: 

17 Por. J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Warszawa 1965, 
s. 163.

18 Znakomitym wyjątkiem jest twórczość Małgorzaty Mirgi-Tas. 
19 Por. S. Dassler, T. Roy, Ärger mit Roma im Görlitzer Park, „Der 

Tagesspiegel”, 15.08.2011, http://www.tagesspiegel.de/berlin/
unmut-im-kiez-aerger-mit-roma-im-goerlitzer-park/4490708.
html (12.12.2016).

„Wydało mi się niesamowite, że w mieście, gdzie spoty-
kają się kulturalne szlaki wielu narodowości, pojawia się 
nowa enklawa – romska – samozwańcza wieś w określo-
nej strukturze miasta. Ich tryb życia wzbudzał i wzbu-
dza nadal wiele kontrowersji”20. Baraca 6 nawiązywała 
do głośnego projektu Delaine i Damiana Le Bas z 2011 
roku Safe European Home?, który polegał na stworzeniu 
miniaturowego, wędrownego romskiego getta w cen-
tralnych punktach kilku europejskich miast. Instalację 
zainicjowano przed budynkiem parlamentu w Wiedniu, 
w jej otwarciu uczestniczyła jedna z najwybitniejszych 
teoretyczek postkolonializmu, Gayatri Chakravorty Spi-
vak, która zwraca uwagę na pokrewieństwo doświadczeń 
europejskich Romów i pozaeuropejskich skolonizowa-
nych. Następnie projekt przenoszono między innymi do 
Salonik, Berlina i Kopenhagi, każdorazowo tworząc go 
na nowo ze znalezionych na miejscu materiałów. „Można 
ją odczytywać jako zmaterializowaną polityczną dekla-
rację, wprowadzającą slumsy – «cygańskie getto» – do 
centrum jednego z najważniejszych miast”21 – mówiła 
Le Bas. Za pomocą prowizorycznej konstrukcji, przy-
pominającej barak z koczowiska, jakich wiele znajduje 
się w okolicach miast w Europie Środkowej i Zachod-
niej, artystka konfrontuje instytucję odpowiedzialną za 
bezpieczeństwo obywateli danego państwa z dotkliwym 
brakiem opieki nad ludźmi bytującymi w takich schro-
nieniach. Podobny komunikat formułuje Aleksandra Ku-
biak, mówiąc o ograniczeniach instytucjonalnej etnogra-
fii, która – choć na ulicy Kamieńskiego mogłaby znaleźć 
wiele zajmujących artefaktów – nie chce ich dostrzegać, 
ponieważ rozsadzają jej skostniałe ramy. W wywiadzie 
dla „Artmixu” artystka wyznała: „Żałuję, że pracownicy 
Muzeum Etnograficznego nie zaangażowali się bardziej, 
bo było dużo okazji do rozmów, a jednak etnografowie 
zostali na pozycji obserwatorów”22. U Kubiak widać rów-
nież fascynację tą prowizoryczną, „recyklingową” kon-
strukcją; podobnie jak Le Bas, interesuje ją romski barak 
jako forma architektury „ekologicznej”.

20 A. Saraczyńska, Romski folklor miejski przed Muzeum 
Etnograficznym, Wyborcza.pl Wrocław, http://wroclaw.wyborcza.
pl/wroclaw/1,35751,12222416,Romski_folklor_miejski_przed_
Muzeum_Etnograficznym.html (12.12.2016).

21 D. Le Bas, Od projektu obozu cygańskiego w Albie do 
Gypsylandu, [w:] Romano kher..., s. 13. 

22 R. Demidenko, Raj utracony. Rozmowa z Moniką Weychert 
Waluszko, Aleksandrą Kubiak oraz Katarzyną Wiącek przy okazji 
wystawy „Domy srebrne jak namioty”, „Artmix”, 27.01.2014, 
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/artmix/31221 (12.12.2016).
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Agnieszka Zwiefka, reżyserka filmu Królowa ciszy, któ-
rego główną bohaterką jest Denisa, dziesięcioletnia 
głuchoniema dziewczynka z obozowiska przy ulicy 
Kamieńskiego,  świadomie odcina się od konwencji „re-
portażu interwencyjnego”. „Wiedziałam, że chcę zrobić 
film wesoły” – powiedziała w wywiadzie dla „Gazety 
Wyborczej”23 – a ten efekt estetyczny stał się możliwy 
dzięki zastosowaniu techniki fabularnego kontrapunktu. 
Widz śledzi więc opowieść o upośledzonej dziewczynce 
z romskiego koczowiska, trudnej codzienności, w ja-
kiej funkcjonuje jej rodzina: część akcji toczy się zimą, 
obszerne fragmenty filmu poświęcone są żebractwu, 
kradzieży ubrań z kontenerów, mowa jest o konfliktach 
z mieszkańcami okolicznych bloków, w tym o podpale-
niu traw wokół koczowiska przez nieznanych sprawców. 
W tle przewija się wątek sporu z magistratem o przy-
szłość mieszkańców obozowiska, który do tego stopnia 
destabilizuje sytuację rodziny Denisy, że dziewczynka 
jest ostatecznie zmuszona do wyjazdu do Rumunii. Dru-
gą opowieść – tę „weselszą” – opiera Zwiefka na wariacji 
na temat historii o Kopciuszku, a ściślej, o marzeniach 
Denisy o życiu w baśniowej rzeczywistości. Kwintesen-
cją tych fantazji jest fascynacja bohaterki kulturą Bolly- 

-wood, którą zna z oglądanych na płytach DVD (w do-
myśle – znalezionych na śmietnisku) filmów. Na marze-
niach się jednak nie kończy. W Królowej ciszy fragmenty 
reporterskie – „zaangażowane” – są przeplatane układa-
mi z udziałem Denisy i profesjonalnej grupy tanecznej, 
z choreografią stylizowaną na kino bollywoodzkie. Rów-
nież ta opowieść nie doczeka się happy endu – Denisa 
nie odniesie sukcesu w konkursie tanecznym, do którego 
się zgłasza. Pomysł na połączenie estetyki hindi-cinema 
ze scenerią romskiego koczowiska wydaje się kuszący 
z kilku powodów: po pierwsze, odwołuje się do hindu-
skiego pochodzenia Romów, które jest przez nich coraz 
powszechniej oswajane; po drugie, gra skojarzeniem ze 
społeczeństwem kastowym pasuje do sytuacji miesz-
kańców koczowisk w Polsce; po trzecie, na poziomie 
wizualnego kiczu, w analogii pomiędzy stereotypowo 
pojmowaną „cygańskością” a estetyką Bollywood. Odbie-
ramy go jednak jako ryzykownie balansujący na granicy 
estetyzacji biedy. Denisa nigdy nie zacznie mówić, w śro-

23 K. Nowakowska, Agnieszka Zwiefka: Gdy oznajmiłam wrocław-
skim Romom, że chcę nakręcić o nich film, mówili o mnie „dili”, 
co znaczy szalona, Gazeta.pl Weekend, http://weekend.gazeta.
pl/weekend/1,152121,17075984,Agnieszka_Zwiefka__Gdy_oznaj-
milam_wroclawskim_Romom_.html (12.12.2016).

dowisku romskim pozostanie wytykaną palcem „głupią”, 
ale w świecie swoich kiczowatych fantazji zawsze będzie 

„królową”. Konwencja baśniowego odrealnienia sprawia, 
że widz przestaje czuć odpowiedzialność za konkretną 
przestrzeń i krzywdę mieszkających w niej ludzi. Efek-
tem ubocznym jest ponadto ukazanie Romów z ulicy 
Kamieńskiego jako społeczności egzotycznej i pozaeu-
ropejskiej, co odpowiada powszechnemu stereotypowi, 
ale z pewnością nie służy inkluzji. 

Projekty fotograficzne są częścią wizualnego sporu o to, 
w jaki sposób prezentować „cygańskość” – czy ekspo-
nować jej „nieeuropejską” twarz, czy przeciwnie – pod-
kreślać to, co łączy ją z innymi zmarginalizowanymi 
kulturami – biedę. Taka jest istota fotografii, że stwarza 
pozory uczestnictwa i – jak pisała Susan Sontag – sta-
nowi kwintesencję podglądactwa24. Zdjęcia robione we 
wnętrzach romskich domów/baraków i na koczowiskach 
są jednocześnie turystyczne i zaangażowane; nasza wy-
obrażona „cygańskość” objawia na nich swoją ambiwa-
lencję – jest teatralna, widowiskowa, romantyczna, ale 
także skłaniająca do współczucia, cielesna, prawdziwa, 
bliższa istocie człowieczeństwa. Projekt Adama Lacha 
i Katarzyny Dybowskiej pod tytułem Stigma – skła-
dający się ze zdjęć i wypowiedzi mieszkańców koczo-
wiska przy ulicy Kamieńskiego – otwiera motto: „Ile 
Cyganów, tyle kultur / My też jesteśmy Cyganie, tylko 
inni”. Założeniem jest więc dekonstruowanie tej samej 

„cygańskości”, z którą dyskutują autorzy romskiej sztuki 
zaangażowanej. Brak nam przekonania, czy to się osta-
tecznie udało; książka na pewno opowiada historię wielu 
spotkań, a może i przyjaźni. Oko fotografa wychwytuje 
głównie dobre emocje: czułość, troskę, szacunek, współ-
odczuwanie, oczekiwanie, beztroskę, jakby polemizując 
z obrazami przemocy wobec bliskich, jakie eksponuje 
dyskurs antycygański. Lach dokumentuje koczowniczą 
codzienność, lubi wymowne detale, wnętrza baraków 
i portrety, ale nie stroni też od fotograficznego orienta-
lizmu, swoistego „podziwu dla ruin”, a w tym wypadku – 
śmieci i nędzy. Efekt ten pogłębiają przytoczone w książ-
ce fragmenty wypowiedzi Romów i Romek, zachowane 
w oryginalnym „oralnym” stylu, z licznymi błędami, 
charakterystyczną inwersją i powtórzeniami:

24 Por. S. Sontag, O fotografii, przekł. S. Magala, Kraków 2009,  
s. 13–14.
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„My nie lubimy tych polskich Cyganów. Oni nas tutaj nie 
chcą. Jak widzą nas na ulicy, to się śmieją. Że my biedni, 
że żebramy, że Rumuni. Nie pomagają. Oni są bogaci, 
oni kradną, oni okłamują innych, a wina zawsze na nas 
padnie, bo my podobne Cyganie. [...] W tej okolicy ludzie 
już nas znają, że nie kradniemy. Nawet nam pomagali. 
Przywozili ciepłą wodę, pampersów dla dzieci, jedzenie, 
ciuchów, koca przywieźli. I pomagali nam, żebyśmy mo-
gli zbudować sobie baraki”25. 

Założeniem autora było zapewne zachowanie wierności 
przekazu, ale taka forma równocześnie pogłębia poczu-
cie obcości. Jego niepoprawność jest tak samo ornamen-
tacyjna, jak widoczne na zdjęciach porozrzucane śmieci, 
rozwieszone niedbale pranie i inne atrybuty biedy. Za-
pewne efekt ten jest trudny do uniknięcia w tak egzo-
tycznej przestrzeni, jaką dla Polaków stanowi wnętrze 
romskiego baraku. 

Ostatni projekt ma charakter interwencyjny. Napis 
„Wybaczcie”, który odsłania się w siedliskach romskich 
w Europie Środkowej, jest jakby częścią wojny na hasła 
w przestrzeni publicznej. Pojawił się w widocznym miej-
scu wrocławskiego koczowiska przy ulicy Kamieńskie-
go, a wcześniej we wschodniosłowackich Ostrovanach 
i Koszycach, gdzie w 2009 i 2013 roku z publicznych 
pieniędzy i z inicjatywy lokalnych władz wzniesiono 
mury oddzielające romską większość od nieromskiej 
mniejszości. Hasło to – odpowiednio w języku polskim 
i słowackim – jest jakby kierowane przez mieszkańców 
koczowisk w stronę „tubylców” z Wrocławia, Koszyc czy 
Ostrovan. We Wrocławiu Romom pomagali je wykonać 
członkowie stowarzyszenia Nomada. Jeden z romskich 
autorów następująco wyjaśniał jego genezę: „Przepra-
szamy ludzi za to, że jesteśmy tu nielegalnie. Nam też 
nie podoba się życie w takich warunkach, ale jak nie 
mamy co zrobić, to musimy tak żyć. Jeśli to możliwe, 
chętnie przyjmiemy pracę”26. W tym swoistym komen-
tarzu do – czytelnego przecież – komunikatu wizual-
nego widać znane psychologii z badań nad przemocą 
przekonanie ofiary, że krzywda, która ją spotyka, bierze 
się z jej winy. Odpowiedź, jaka pada z ust „tubylców”,  

25 A. Lach, Stigma, Warszawa 2014, s. 11.
26 aolsz//tka, Romowie: „wybaczcie”. Mieszkańcy: „za późno”, 

Kontakt TVN24, 20.04.2013, http://kontakt24.tvn24.pl/romowie-
-wybaczcie-mieszkancy-za-pozno,84304.html (16.12.2016).

w tym artystów – choć wciąż słabo słyszalna – brzmi 
(nie tylko w kontekście koczowisk romskich): „Żaden 
człowiek nie jest nielegalny”. 

Historia romskich koczowisk w Polsce i dziejących się 
wokół nich projektów artystycznych zasługuje na obszer-
niejsze omówienie i zapewne doczeka się go w najbliż-
szym czasie. Sytuacja tych miejsc i mieszkających w nich 
ludzi jest niepewna: wciąż toczy się proces o eksmisję 
Romów z wrocławskiego obozowiska przy ulicy Kamień-
skiego, media informują o rasistowskich atakach na osie-
dla w Poznaniu i Gdańsku. Nasilające się nastroje kse-
nofobiczne nie są dobrym prognostykiem, ale z drugiej 
strony – przybywa lokalnych inicjatyw, których celem 
jest niesienie pomocy. Oby było ich jak najwięcej.  I
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Życie codzienne. Koczowisko przy ul. Kamieńskiego, Wrocław  
fot. Tomasz Grzyb
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Życie codzienne. Koczowisko przy ul. Kamieńskiego, Wrocław  
fot. Tomasz Grzyb


	Hanna Mamzer
	MURY
	Katarzyna Czarnota, Emilia Kledzik
	Małgorzata Kołaczek
	Kultura na marginesie, margines bez kultury? Lunik IX
	Adam Pomieciński
	Zostajemy w Miszkolcu. Polityczny radykalizm versus romski rap
	Małgorzata Dambek
	TfS albo słowaccy nauczyciele. cygańskich dzieci
	Ewa Nowicka
	Separacja przestrzenna Nowa gettoizacja Romów w Ochotnicy Górnej
	Joanna Talewicz-Kwiatkowska
	Konik – zapomniane getto romskich uchodźców w Czarnogórze
	Karolina Wróbel
	Romowie za murami getta warszawskiego
	Magdalena Horodecka
	Z góry na pewno nie widać cierpienia. Romskie społeczności…
	Z Tímeą Junghaus rozmawia Małgorzata Kołaczek
	Kobiety, miłość i sztuka w romskim Harlemie na Węgrzech – Gallery 8
	Z Aleksandrą Kubiak rozmawia Katarzyna Czarnota
	Sztuka nie jest prezydentem miasta
	Alexander Kiossev
	Metafora samokolonizacji
	Slavs and Tatars
	Łukasz Lipiński

	Staropolska historiografia (post)kolonialnie rozdwojona?
	Joanna Fomina
	Integracja europejska jako samokolonizacja? 
	Jan Sowa
	Brak jako Realne 
	Paweł Wiktor Ryś
	Chamofobia jako składnik polskiej kultury
	Ewa Kuliś
	Gente Ruthenus, natione Polonus, czyli alienacja w centrum.
	Błażej Szymankiewicz
	Wschód i Środek jako stany umysłu, czyli mentalna kolonizacja…
	Aleksandra Derra
	Między samokolonizacją a wykluczeniem: ilozoficzne fantazje…
	Bernhard Waldenfels
	Paweł Kaczmarski
	Anna Augustyniak
	Arkadiusz Kalin
	Adam Poprawa
	Edward Pasewicz
	Agata Araszkiewicz

