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Ochotnica, najdłuższa wieś podhalańska, położona między pasmem Lubania i pasmem 
Gorca, rozciąga się na długości 27 kilometrów. Dzieli się na dwie wsie: Ochotnicę Dolną 
i Ochotnicę Górną, razem stanowiące gminę Ochotnica Dolna. Na terenie Ochotnicy 
Górnej, tuż obok głównej drogi, wzdłuż której ciągnie się wieś, położone jest osiedle 
osób należących do szczepu Bergitka Roma, wśród zbiorowości romskich mieszkają-
cych w Polsce najuboższych i najsłabiej zachowujących romską tradycję. Z tego ostat-
niego powodu są przez inne grupy romskie traktowani jako zbiorowość o niższym 
statusie. Mieszkańcy Ochotnicy są przekonani, że Romowie – powszechnie określani 
jako Cyganie – mieszkają tam od zawsze. Jednak najstarsi w osiedlu Romowie pamięta-
ją, że jeszcze w czasach okupacji niemieckiej mieszkali w Młynnem, w bocznej dolinie 
Ochotnicy Dolnej. O przeszłości, kulturze, języku, zwyczajach, społecznym porządku 
romskiego osiedla górale ochotniccy wiedzą niewiele, a to, co wiedzą, wynika z bardzo 
powierzchownych obserwacji zewnętrznych, gdyż nie ma między nimi a Romami żad-
nych towarzyskich relacji. Jeszcze ćwierć wieku temu pamiętał ich stary sąsiad, który 
wspominał spotkania w domu przy kawie z cygańskim kowalem Szczerbą. Obecnie 
wspólne kawy nie są wyobrażalne, choć jedna z Romek pracuje w lokalnej szkole pod-
stawowej jako romska asystentka, a koleżanka personelu dydaktycznego jest zapra-
szana na uroczystości szkolne, również te o charakterze towarzyskim. Mówi z dumą 
i z zachwytem o życzliwości dyrekcji i nauczycieli, o ich podejściu równościowym, 
o braku jakichkolwiek uprzedzeń wobec niej i jej rodziny. Dzieci romskie z góralskimi 
spotykają się w szkole, ale o wzajemnych wizytach w domach kolegów nie ma mowy. 
Trwa ciągle „nieprzenikalność” środowisk, podobna do tej, o której Czesław Miłosz 
(Rodzinna Europa) pisał w odniesieniu do polskich i żydowskich środowisk Wilna jego 
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młodości. To nieprzenikalne współistnienie nie miało do 
niedawna oznak otwartego konfliktu.

Osiedle romskie od lat 80. i 90. ubiegłego wieku zasadni-
czo się zmieniło. Większość romskich rodzin zamieszka-
ła w jednopiętrowym domu wielorodzinnym, do którego 
gmina z funduszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji dobudowała drugą, analogiczną część, 
mieszczącą kolejne mieszkania. Domy mają wspólną 
instalację grzewczą, otoczone są kamienistym terenem 
nadrzecznym, oddzielonym od głównej drogi potokiem 
ochotnickim i prowadzącym nad nim mostkiem, rów-
nież niedawno gruntownie odnowionym. Za mostkiem, 
od strony osiedla prowadzi jedyna ścieżka na chłopskie 
łąki, którą zwyczajowo mieszkańcy Ochotnicy przepro-
wadzają krowy na pastwisko. Z tyłu, za przyzwoitymi 
domami sklejonymi w jedną całość mieszczą się, już 
nieliczne, baraki, w których jeszcze do niedawna miesz-
kała cała romska ludność osiedla. Tam pozostaje mała 
grupa dawnych mieszkańców oraz nowo założone ro-
dziny – małżeństwa z przynajmniej jednym małżonkiem 
pochodzącym z innych osiedli górskich. Baraki miały 
być zniszczone zaraz po wybudowaniu domów, ale siłą 
inercji i z powodu coraz mniejszej chęci władz lokalnych 
do ingerowania w życie Romów pozostały.

Co roku, odwiedzając osiedle romskie, obserwowałam 
pozytywne zmiany materialne: lepiej ubrane dzieci, po-
rządniej urządzone mieszkania, a w szkole zapewnienia 
nauczycieli, że sytuacja edukacyjna romskich dzieci 
się poprawia. Zasadniczo zmienił się też język, którym 
urzędnicy, nauczyciele, zwykli mieszkańcy wsi, a także 
sami Romowie mówią w rozmowach dotyczących wza-
jemnych relacji romsko-nieromskich.

W wyniku narzekań Romów na agresywne zachowania 
nieromskich sąsiadów wobec mieszkańców romskiego 
osiedla w roku 2013 na słupie elektrycznym została za-
montowana kamera. Dwa lata później pojawił się nowy 
element krajobrazu: metalowy parkan wokół romskiego 
osiedla, który w 2016 roku uzbrojono w system kamer 
skierowanych na okolice osiedla. Parkan i kamery umie-
ściła gmina w celu ochrony romskiego osiedla przed 
atakami mieszkańców wsi. Ci ostatni, najbliżsi sąsiedzi 
Romów, nie kryją irytacji – nieustannie zgłaszają skar-
gi na śmierdzące dymy z ognisk, w których Romowie 
palą opony, żeby z nich wydobyć metal, który następnie 

sprzedają na złom. Sami Romowie bronią się, że to jedy-
ny sposób ich zarobkowania i że od niego nie odstąpią. 
Mówią otwarcie: „Przecież trzeba dzieciom coś do gęby 
włożyć”. Nieakceptowane przez ogół wsi zachowania są 
przedstawiane jako konieczna strategia przetrwania, do 
której zmuszają warunki życia. Góralscy sąsiedzi poka-
zują, teraz już za płotem, rozgardiasz i wielkie śmietni-
sko składowanych odpadów, z którego Romowie czerpią 
złom. 

Natomiast urzędnicy, osoby pełniące jakieś funkcje 
w administracji lub samorządzie, choć zwykle bardzo 
powściągliwi, twierdzą z goryczą: „Teraz krzyknąć nie 
wolno głośniej cokolwiek, bo mają [Romowie – E.N.] 
swoje lepsze prawa. Tak, bo są mniejszością etniczną, 
uważają, że jakakolwiek nasza postawa inna, to... im się 
wydaje, że my ich dyskryminujemy jako mniejszość”. 

Kiedy polscy sąsiedzi wzywają policję, ta niechętnie się 
zjawia i wobec zwartego muru nastawionych bojowo 
romskich mężczyzn odstępuje od wkraczania do osiedla, 
nie chcąc rozniecać konfliktu.

Gdy 25 lat temu zaczynałam swoje badania antropolo-
giczne w Ochotnicy, izolacja zbiorowości etnicznych 
była w pewnym zakresie większa – znacznie mniej dzieci 
chodziło regularnie do szkoły i kończyło ją na wcześniej-
szym niż obecnie etapie, nie było instytucji romskiego 
asystenta, Romowie byli wyraźnie ubożsi od większości 
góralskiego otoczenia, ale zarazem kowal Szczerba, sza-
nowany w całej wsi, przychodził na kawę do sąsiada, a jego 
wnuczka ściskała się radośnie z polską koleżanką ze szkoły, 
wracając tym samym autobusem do domu. Młodsza gó-
ralka na głównej drodze wsi kilometrami niosła dziecko 
drobniejszej, starszej Cygance, rozmawiając po przyjaciel-
sku. Sąsiedzi góralscy odróżniali „porządnych” członków 
cygańskiego osiedla, którym się należało uznanie i sza-
cunek, od pijaków i nierobów. Kryterium pozytywnej 
oceny była pracowitość, uczciwość, solidność i grzecz-
ne zachowanie. Górale nie byli zadowoleni z obecności 
Romów na terenie wsi, ale uważali, że skoro tam „od 
zawsze” mieszkają, mieszkać muszą. Pytani o to, jak się 
ludzie wsi powinni zachować, gdyby na romskim osiedlu 
spłonęły jakieś baraki, odpowiadali, że trzeba by „ludziom 
pomóc – też mają dzieci, też są ludźmi”, i podkreślali, że 
na pewno ksiądz by to też nakazał z ambony. Pisząc o sto-
sunkach góralsko-romskich w Ochotnicy w latach 90., nie 
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wahałam się twierdzić, że Romowie są dla górali zarazem obcy (z powodu odmienności 
kulturowej i fizycznej) i swoi (poprzez zasiedzenie i przyzwyczajenie). Byli wtedy swoimi, 
znanymi obcymi, czasem uciążliwymi, ale niezagrażającymi.

Ostatnich kilkanaście lat to okres realizacji ogromnej liczby projektów, których cel 
był określany jako „integracja Romów”. W ich ramach Romowie dostawali wymierną 
pomoc finansową, czasem dość zakamuflowaną w postaci niekoniecznie sensownych 
szkoleń, których celu romska społeczność nie rozumiała, w sposób zupełnie logiczny 
akceptując jedynie jakąś formę materialnego wsparcia. Instytucje polskie (państwowe 
i samorządowe) posługiwały się retoryką integracji, która miała być czymś innym 
niż asymilacja, czyli proces prowadzący do upodobnienia kulturowego mniejszości 
do większości, odbywający się zwykle pod presją większości. Należałoby zatem w tej 
chwili ocenić, czy i jak w przypadku Romów ochotnickich udało się uzyskać jakąś 
formę integracji, a także jakie zjawiska pojawiły się jako „produkt uboczny” działań 
integracyjnych, które niekoniecznie wywołują zamierzony efekt.

Dziś lepiej żyje wieś i niewątpliwie lepiej żyją Romowie. Jednakże stopień skonflik-
towania obu stron nie zmalał, a wręcz odwrotnie – wzrósł. Wieś zarzuca władzom 
stosowanie  w odniesieniu do Romów innych, znacznie przyjaźniejszych wobec nich 
standardów niż te, które są stosowane wobec większości. W oczach górali Romowie 
nie tylko nie są dyskryminowani, ale są w pozycji uprzywilejowanej – dostają pomoc 
materialną, praktycznie są utrzymywani z publicznych środków, nie starają się praco-
wać, przejawiając w coraz większym stopniu postawy roszczeniowe. Natomiast Romo-
wie, nie tylko liderzy romscy, ale również przeciętni mieszkańcy osiedla, podkreślają 
swoją trudną sytuację materialną, niechęć wszystkich (czasem z małymi wyjątkami), 
całego nieromskiego otoczenia wobec nich, a także – co jest zupełnie nowym zjawi-
skiem – przejawy „rasizmu” ze strony otoczenia oraz gotowość do pewnych rodzajów 
walki z nim, którą podejmują lub zamierzają podejmować. Walka ta dotyczy między 
innymi akcentowaniu ich prawa do własności wyznaczonego parkanem terytorium 
oraz mostu i ścieżki prowadzącej na łąki za potokiem. Wchodzą w konflikt z góralkami, 
które przeprowadzają krowy przez mostek i dalej ścieżką na pastwisko, zaznaczając, że 
przekraczają ich terytorium i brudzą je zwierzęcymi odchodami. Walka przyjmuje (lub 
częściej obiecuje) odwołanie się do wybranych, z góry ustalonych środków masowego 
przekazu. Dowiaduję się, że nikt im nie zagrozi, bo zaraz zadzwonią do telewizji, która 
przyjedzie, nakręci film i pokaże światu, jak romska mniejszość jest dyskryminowana, 
jak prawa mniejszości są gwałcone. Lokalni urzędnicy, którzy mają najbliższe kontakty 
zarówno z miejscową społecznością romską, jak i z nieromską większością, często 
uwikłani w sytuacje koniecznej mediacji w konfliktach, zauważają, że najbardziej kło-
potliwi wśród lokalnych Romów są młodzi mężczyźni, zwykle posiadający najlepsze 
w grupie formalne wykształcenie. We wsi pojawiają się napięcie i wrogość oraz prze-
konanie, że prowadzona wobec Romów polityka może doprowadzić do dramatycznego 
konfliktu o skali dotąd nieznanej.  I
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ROMOWIE ZA MURAMI

Coprina i Michaela podczas prac domowych. Baraki na przy ul. Kamieńskiego, Wrocław 
fot. Tomasz Grzyb
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