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Sądecki krajobraz z Cyganami w tle

Cyganie/Romowie 1, zamieszkujący charakterystyczną osadę wi-
doczną po prawej stronie szosy prowadzącej z Nowego Sącza 
do Łącka, należą do grupy (szczepu) określanego w nauce 

Cyganami Karpackimi, ostatnimi laty zaś nazywanymi, i tak okre-
ślającymi się z cygańska, jako Bergitka Roma (Cyganie/Romowie 
Górscy) 2.

1 W Polsce obowiązuje politycznie poprawny termin „Romowie” na określenie 
ludności cygańskiej. Często jednak w opracowaniach dotyczących ich historii używa 
się nadal terminu „Cygan”, który adekwatniej oddaje przedmiot rozważań. W krę-
gach naukowych uważa się bowiem, że termin Rom, w odniesieniu do czasów hi-
storycznych, sugeruje już wówczas istnienie dzisiejszej świadomości tego narodu na 
temat własnej tożsamości, co jest zabiegiem ahistorycznym. Jako jeden z inicjatorów 
promowania terminu Rom pozwalam sobie na zmienne użycie obu określeń w zależ-
ności od kontekstu, zob. np. L. Mró z, Dzieje Cyganów–Romów w Rzeczpospolitej XV–
XVIII w.,, Warszawa 2001, s. 12–13; A. B ar t o s z, Nie bój się Cygana/Na dara Romestar, 
Sejny 2004, s. 88 i nast.

2 Są to Cyganie od wieków osiadli, w odróżnieniu od różnych innych grup za-
mieszkujących Polskę, w przeszłości wędrownych. Jako jednolita grupa językowo-

-kulturowa zamieszkują wioski po obu stronach Karpat, od Karpat Wschodnich aż 
po Żywiec (S. E s t re i c h e r, Cyganie w Polsce, [w:] Encyklopedia polska, t. 3, dz. 3, cz. 2, 
Kraków 1915, s. 457; zob. też J. F i c ow s k i, Cyganie na polskich drogach, Kraków 1965, 
s. 138). Cyganami Karpackimi jako pierwszy określił ich w swoich opracowaniach 
Edmund Klich (E. K l i c h, Cygańszczyzna w „Chacie za wsią” Kraszewskiego, „Prace 
Filologiczne” 1931, t. XV, cz. II, s. 9), do tej nazwy nawiązał Jerzy Ficowski (J. F i c ow -
s k i, Cyganie na polskich drogach… i inne wydania), za którego przyczyną nazwa ta 
się rozpowszechniła wśród zainteresowanych tematyką cygańską. Po drugiej stronie 
granicy nazywani są Slovenska Roma („Słowaccy Cyganie”). Sami Cyganie Karpaccy 
nie mają/nie mieli swej nazwy własnej, w odróżnieniu od pozostałych grup, które 
potrafią się określić w kontekście innych grup (szczepów) cygańskich. Tradycyjnie, 
pytani o to, odpowiadali: my, nasi Cyganie albo my, górscy Cyganie. W gronie wła-
snym powiadali o sobie: amare Roma („nasi Cyganie” czyli po prostu „my”). Upo-
wszechniona w tym środowisku od mniej więcej połowy lat 90. XX w. nazwa Bergitka 
Roma jest egzonimem, nazwą przejętą z zewnątrz. Tak nazywają ich Cyganie z grupy 
Polska Roma, mający w swym języku wiele naleciałości z języka niemieckiego. Nazwa 
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Prowadząc na przełomie lat 60. i 70. XX w. badania wśród Cyga-
nów Karpackich, trafiłem również i do tej osady, wówczas niezwykle 
dla etnografa egzotycznej ze względu na szczególnie prymitywne wa-
runki bytu jej mieszkańców, żyjących na zupełnym uboczu, z dala od 
zabudowań wiejskich. Dzieląc moje ówczesne zainteresowania mię-
dzy muzealnictwo a tematykę cygańską, wystąpiłem z propozycją ob-
jęcia ochroną konserwatorską tego tradycyjnego budownictwa cygań-
skiego i udokumentowania wszelkich elementów zachowanej kultury 
mieszkańców cygańskich osad na terenie Sądecczyzny. Sam starałem 
się w miarę możliwości taką dokumentację kompletować. Tak m.in. 
powstał tekst, w którym na miarę ówczesnej mojej wiedzy opisałem 
cygańską osadę w Maszkowicach, tak jak ją widziałem przed niemal 
półwieczem 3.

* * *
Jadąc od Sącza w kierunku Łącka i Krościenka, widziało się po pra-

wej stronie dwie wyniosłe sosny, a po lewej – równie wielką lipę. To 
był sygnał, że zbliżamy się do cygańskiej osady, położonej po prawej 
stronie szosy. Lipa ocieniała betonowy słup przystanku autobusowe-
go, stojący – wydawałoby się – na zupełnym odludziu. Podjeżdżając 
bliżej, można było tam dojrzeć siedzącego w kucki starego Cygana, 

ta posiada niemiecki rdzeń berg (niem. góra) tak dla tych Cyganów charakterystyczny, 
a słabo znany w środowisku Cyganów Karpackich. Nazwa ta ma dla Cyganów Pol-
skich konotację pejoratywną, zresztą w ogóle Cyganie Karpaccy są przez tych z grup 
o tradycjach koczowniczych (Kelderari, Lowari, Sinti i in.) pogardzani, uważani za 

„nieczystych”, m.in. z racji osiadłego trybu życia. Najczęściej określa się ich terminem 
bardzo obraźliwym – łabanca, który znany jest Karpackim Cyganom i używany z ko-
lei przez nich samych jako pogardliwe określenie na innych, „gorszych” wedle nich 
Cyganów. Bergitka Roma – to nazwa, którą bardzo pozytywnie przyjęli zwłaszcza 
młodzi Cyganie Karpaccy, szczególnie cygańscy aktywiści, ludzie wykształceni. Stop-
niowo nazwa ta staje się powszechna w użyciu w stosunku do tych Cyganów, którzy 
dotąd stygmatyzowani przez swoich pobratymców o tradycjach wędrownych, brak 
nazwy własnej odczuwać poczęli jako jeszcze jeden z elementów stygmatyzujących. 
Cyganie ci do niedawna nie mieli poczucia bliższej wspólnoty z innymi Cyganami 
Karpackimi żyjącymi w odleglejszych regionach. Identyfikują się głównie z miejscem 
zamieszkania. Stąd określenia: Jurgosko Roma, Czarnogórsko Roma, Sądecko Roma, 
Nowohucko Roma, Jazosko Roma albo Zakopanatyr, Rabkatyr, Krakowoste, Kowarsko 
Roma itp. W kwestii nazwy Bergitka Roma i innych zob. też A. Mi rg a , L. Mró z, Cy-
ganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994; A. B ar t o s z, Nie bój się Cygana…; 
Te n ż e, Gdzież te wozy kolorowe, „Studia Romologica” 2009, nr 2, s. 268 i nast.

3 A. B ar t o s z, Osada cygańska w Maszkowicach. Propozycja przeniesienia cygań-
skiej osady do skansenu w Nowym Sączu, „Arkusze Muzealne Ziemi Krakowskiej”, 
Kraków 1975, s. 45–50.
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obserwującego leniwie przejeżdżające, wtedy o wiele rzadziej, samo-
chody. Czasem zatrzymał się jakiś samochód, wysiadł z niego ciekaw-
ski z aparatem fotograficznym, pstryknął zdjęcie z szosy, nie mając 
odwagi podejść bliżej do osiedla, gdzie widać było gromady biegają-
cych dzieciaków. Czasem zagadał do siedzącego Cygana, poczęstował 
papierosem „Sport”. Większe zainteresowanie na twarzy siedzącego 
malowało się na widok nadjeżdżającego autobusu. Zdarzało się bo-
wiem, że się zatrzymał. I wtedy nadarzała się okazja spotkania z wy-
siadającym czy też grupką wysiadających. Pojedynczy wysiadający 
byli na ogół miejscowymi góralami, gadziami, zamieszkującymi kilka 
domów położonych po drugiej stronie szosy, poza cygańskim osie-
dlem. Większe grupki stanowili Cyganie. Najczęściej Cyganki wraca-
jące z Łącka czy też z samego Sącza. Wracały objuczone zakupami, po 
które niekiedy trzeba było wystać wiele godzin w kolejkach. Czasem 
towarzyszyła im gromadka dzieci, niekiedy mężczyzna, który pierw-
szy wyskakiwał z autobusu i nie oglądając się na kobietę z torbami, 
zagadywał do starca, częstował go papierosem, właśnie zakupionym 
w mieście. „Dozorującego” na przystanku Kazka Szczerbę po latach 
zastąpił Kuba, także Szczerba, a kiedy i ten zmarł, nie znalazł się na-
stępca, czasy się zmieniły, ciekawsze – niżeli z szosy – obrazy widzieć 
się dało w domowym telewizorze. Przystanek stał się z czasem tylko 
zwykłym przystankiem.

Osada cygańska w Maszkowicach. Fot. W. Dudziak 1977
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Jeśli ktoś jednak wtedy zatrzymał się na drodze, ujrzał z szosy 
charakterystyczne, niewielkie skupisko ubogich, maleńkich domków, 
których wygląd pozwalał bez najmniejszej wątpliwości określić, że ma 
się do czynienia z mieszkaniami Cyganów. Domy położone na pła-
skim terenie doliny rzecznej otaczało kilka wierzb oraz nadwodne 
zarośla. Od szosy szło się do nich ścieżką, przechodząc przez kładkę 
na płynącym tu równolegle do szosy potoku. Odległość domostw od 
szosy to zaledwie kilkadziesiąt metrów.

Początki osady wiążą się z modernizacją drogi Krościenko-No-
wy Sącz. Prowadzono te prace w początkach lat 50. XX w. Cyganie 
byli wówczas zatrudniani przy tego typu robotach, zwłaszcza zaś jako 
specjaliści od rozdrabniania kamieni, czyli jako kamieniotłuki. Do 
utwardzania dróg używano w tym czasie miejscowy kamień (piasko-
wiec), który dostarczany na drogi z lokalnych kamieniołomów w wiel-
kich bryłach, należało rozbić na mniejsze kawałki odpowiednie do 

Wnętrze domu Józefa Szczerby. Fot. J. Gajda, Maszkowice 1977.
Archiwum Sądeckiego Parku Etnograficznego nr inw. 2935 F
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wyłożenia nawierzchni. Cyganie byli uważani za specjalistów w tym 
dziele. Jako ludzie szczególnie ubodzy nie mieli wielkich wymagań 
co do warunków zamieszkania, toteż wraz z posuwaniem się ekipy 
budowlanej, konstruowali sobie prymitywne szałasy i w nich noco-
wali. I tak na miejscu obecnej osady pobudowały się przed laty dwie 
cygańskie rodziny pochodzące ponoć z Ochotnicy Górnej. Miejsce 
to jest bardzo charakterystyczne dla lokalizacji cygańskich osad na 
terenie Karpat. Oto wydzielano im i wskazywano do osiedlenia się 
tereny bezużyteczne, zalewowe, położone jak najdalej od zabudowy 
wsi, chętnie na samych pograniczach wiosek, nienależące do prywat-
nych właścicieli. Z czasem osada się rozrosła, drogą małżeństw przy-
było nowych mieszkańców z innych osad: Czarnej Góry, Szczawnicy, 
Ochotnicy, Krośnicy i Nowego Sącza. Występowały tu następujące 
nazwiska: Szczerba, Mirga, Oraczko. Były to nazwiska wtedy bardzo 
częste u Cyganów na Podtatrzu, rzadsze zaś w Nowosądeckiem.

Między sobą rozmawiali wyłącznie po cygańsku, a małe dzieci, na 
skutek nikłych kontaktów z nie-Cyganami, prawie zupełnie nie znały 
języka polskiego. Małżeństwa zawierane były wyłącznie między part-
nerami cygańskimi.

Na początku 1975 r. osada składała się z 6 domów jednoizbowych 
i jednego dwuizbowego. Z tego jeden dom jednoizbowy stał nieza-
mieszkały, natomiast dom niegdyś dwuizbowy stanowił dwa samo-
dzielne mieszkania jednoizbowe, zamieszkałe przez oddzielne rodzi-
ny. Mieszkały w tych domkach 43 osoby, w tym 29 dzieci do lat 18. 

Jednoizbowy dom Józefa Szczerby, przeniesiony w kilka lat później
do skansenu w Nowym Sączu. Fot. W. Dudziak, Maszkowice 1977
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Każda rodzina cygańska zajmowała 
osobne mieszkanie. Miały one po-
wierzchnię około 8–15 m2, w niektó-
rych domach panowało ogromne 
zagęszczenie 4.

Poza przestrzenią mieszkalną 
Cyganie starali się wygospodarować 
jakiekolwiek dodatkowe powierzch-
nie użytkowe. Tak więc pod podłogą 
znajdowały się wykopane w ziemi 
piwniczki (,, dołki”) na ziemniaki, 
do których wejście zasuwano jedną 
z desek podłogi. Zaś powierzchnię 
nad stropem, zamkniętą połacia-
mi dachu, użytkowano jako ro-
dzaj stryszka, gdzie można wrzucić 
drewno opałowe, większe sprzęty 
niecodziennie używane (np. balię) 

oraz różne stare rzeczy. Dostęp na ten stryszek był z zewnątrz. Trzy 
domy posiadały też sień, powiększającą powierzchnię użytkową 
mieszkania. Składowano tam opał, stał tam pniak do rąbania drewna, 
a na drążkach wisiały stare ubrania i pościel. W osadzie znajdowały 
się też dwa małe chlewiki, w których kiedyś trzymano świnie, stały 
jednak puste. Otoczenie domów sprawiało przygnębiające wrażenie. 
Pełno było tu kości, starych garnków, dziurawych wiader, fragmentów 
zużytych sprzętów domowych itp.

Budynki cygańskie były ogólnie w bardzo złym stanie. Rzadko po-
prawiane, a jeśli już, to tylko doraźnie, byle jak. Dachy przeciekały 
w wielu miejscach, okna i drzwi na ogół były bardzo nieszczelne, 
z oszalowania szczytów powyrywano deski. Jak udało się ustalić, domy 

4 Na dołączonym do tekstu szkicu cygańskie domy zostały ponumerowane (w ewi-
dencji całe osiedle ujęte było pod jednym numerem) i w dalszych rozważaniach będę 
się posługiwał naniesionymi na szkicu numerami. Rozmieszczenie mieszkańców 
w wymienionych 7 domach było następujące

1) – rodzice + 2 dzieci (4 osoby)
2) – rodzice + 5 dzieci (7 osób)
3) – rodzice + 1 dziecko (3 osoby)
4) – rodzice + 9 dzieci (11 osób)
4a) – rodzice + 4 dzieci (5 osób)
5) – małż. bez dzieci (2 osoby)
6) – rodzice + 8 dzieci (10 osób)
  Razem: 43 osoby

Plan osady cygańskiej w Maszkowicach,
koniec lat 60. XX w. Rys. A. Bartosz
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te zbudowane były w latach: około 1950 (numery 2, 3, 4, 4a), około 1957 
(nr 5), około 1959 (nr 6), około 1960 (nr 7), 1972 (nr 1). W końcu lat 
70. XX w. na początku osady, tuż za mostkiem, ustawiono stary wagon 
kolejowy, który przez kilka lat służył za mieszkanie jednej z rodzin.

W ciągu lata życie Cyganów skupiało się głównie na zewnątrz, mię-
dzy domami. Z kolei w zimie, na skutek niedostatecznej ilości odzieży, 
bez szczególnej potrzeby prawie nie wychodziło się z mieszkania.

Cygańskie domki miały konstrukcję węgłową, budowane na planie 
prostokąta. Dachy dwuspadowe, miały szczyty szalowane pionowy-
mi deskami. Dachy pokrywano papą i częściowo kawałkami blachy. 
Ściany zewnętrzne oblepiano gliną, nakładaną wprost na belki lub też 
na przybite do belek gałęzie wikliny. Jeden dom (1) był ponadto obi-
ty płytami pilśniowymi. Wejście do domu umieszczone było zawsze 
w ścianie szczytowej. Prowadziło ono wprost z dworu, z wyjątkiem 
wymienionych trzech domów (4, 5, 6), do których dobudowano sień. 
W jednym domu (1) nad wejściem wysunięto zadaszenie, które być 
może obudowane, w przyszłości miało utworzyć małą sień. Z wyjąt-
kiem jednego domu (4), gdzie były podwójne, częściowo oszklone 
drzwi, w innych budynkach były tylko drzwi pojedyncze. Drzwi te nie 
miały klamek ani zamków, zamykało się je na jakiś haczyk, skobel itp. 
W czasie ostrych mrozów od wewnątrz zawieszało się koc czy jakąś 
płachtę dla ochrony przed zimnem. Okna pojedyncze, z reguły dwu-
skrzydłowe, otwierały się na ogół na zewnątrz.

Układ wnętrz cygańskich mieszkań. Rys. A. Bartosz 1972. Ł – łóżko, S –stół,
Łw – ławka, Sz – szafa, P – półka, F – fotel rozkładany, Ż – żerdka/wieszak
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Dwa domy miały po dwa okna, pozostałe – tylko jedno. Wewnętrz-
ne ściany domów, wylepione gliną, w większości były bielone wapnem 
lub malowane olejno. Dodatkowo ściany oklejano kolorowym papie-
rem, podobnie jak sufit, który czasem wyklejano tekturą z większych 
pudeł kartonowych. Wszystkie mieszkania miały podłogi z desek, 
w jednym mieszkaniu podłoga przykryta była częściowo kawałkiem 
gumoleum.

Podstawowymi elementami wyposażenia ówczesnego domu/mie-
sz kania/izby cygańskiej był piec i łóżka. Inne sprzęty pełniły rolę dru-
go-, jeśli nie trzeciorzędną. Wskazuje to wyraźnie na minimalistyczne 
potrzeby mieszkańców i ich status materialny. Proste piece, budowa-
no wedle jednej formy, z kamienia spajanego oraz oblepianego gliną, 
a następnie bielono. Jeden piec zbudowany był z cegły. Dym z pieca 
odprowadzano ponad dach żelazną rurą. W lecie posiłki gotowano 
najczęściej na otwartym ogniu przed domem, do czego służyły proste 
trójnogi lub kilka wbitych w ziemię prętów żelaznych. Sypiano na łóż-
kach żelaznych lub drewnianych pryczach, niekiedy zbitych z niehe-
blowanych desek. Pościel używano na ogół bez poszew, nie używano 
też prześcieradeł. Łóżek nie zaścielano na dzień, pierzyny zsuwano 
tylko na bok lub wieszano na żerdkach. Łóżka bowiem służyły w cią-
gu dnia za siedziska oraz miejsce baraszkowania dla małych dzieci. 

Wnętrze jednoizbowego domu Józefa Szczerby, przeniesiony w kilka lat
później do skansenu w Nowym Sączu. Fot. W. Dudziak Maszkowice 1977
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Kobiety najchętniej siadały na łóżkach 
„po turecku”. W każdym domu na jed-
nym łóżku sypiało po kilka osób. Jednak 
nie wszędzie tych łóżek starczało. Wtedy 
rozkładano na podłodze sienniki.

Do spożywania posiłków prawie 
zupełnie nie używano stołu. Tam gdzie 
był jakikolwiek stół (na ogół mały, zbity 
z kilku desek) stał on w kącie i służył do 
celów dekoracyjnych, tzn. umieszcza-
nia na nim różnych figurek, obrazków 
religijnych itp. 5. Cyganie jadali, siedząc 
na łóżku, z talerzem trzymanym na ko-
lanach. Jeśli kilka osób jadło z jednej 
miski, wówczas kładziono ją na sto-
łeczku lub – dzieciom – na podłodze. 
W całej osadzie było jedno lub dwa 
krzesła. Siadało się, poza łóżkami, na 
niskich stołeczkach lub ławeczkach zbi-
tych z kilku kawałków desek. Ubrania 
i części pościeli zawieszali na żerdkach, 
umocowanych u sufitu ponad łóżkami. 
W dwu mieszkaniach mieli szafy ubra-
niowe. Spotykało się też wiszące półki 
na naczynia kuchenne. W zależności od potrzeby, w rogu mieszkania 
zawieszali kołyskę – uwieszoną na drążku płachtę, w której sypiały 
dzieci, nawet dwuletnie. Taką kołyskę poruszało się za pomocą przy-
mocowanego do płachty sznurka. Wszystkie meble robiły wrażenie 
bardzo starych i zniszczonych. Wiele z nich (łóżka, półki na naczynia, 
ławeczki, stoliki) wykonanych było topornie, nieudolnie, z odpadków 
desek, nierzadko nieheblowanych. W jednym tylko domu (5), gdzie 
mieszkało starsze bezdzietne małżeństwo, panowała większa niż gdzie 
indziej schludność, a meble (szafa i rozkładany fotel) robiły wrażenie, 
że zostały kiedyś nabyte jako nowe.

We wszystkich domach ściany zdobione były rozmaitymi obrazka-
mi, oprawionymi w ramki zdjęciami członków rodziny i obrazkami 
o treści religijnej, zwieszonymi rzędem pod sufitem.

5 Np. w mieszkaniu (4a), gdzie rolę stołu pełniło stare biurko, zastawione było ono 
stojącymi ramkami z fotografiami rodziny, obrazkami religijnymi oraz ozdobami 
typu – flakoniki, zabawki itp.

Wnętrze jednoizbowego domu cygańskie-
go, w rogu typowa kołyska. Fot. A. Bartosz, 

Maszkowice 1975
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Ponieważ osada nie była podpięta do linii elektrycznej, w każdej 
izbie znajdowała się lampa naftowa. Zimą często siedziało się wieczo-
rami przy świetle padającym z wnętrza pieca. Zdarzało mi się sporzą-
dzać notatki także przy kaganku zrobionym z małej puszki metalowej, 
do której gospodyni nalała trochę przepalonej margaryny i do której 
wetknęła kawałek sznurówki służącej za kopcący knot. Innym razem 
kagankiem była połówka buraka, z knotem ze sznurka. Z brakiem 
prądu radzili sobie, używając kilku odbiorników radiowych zasila-
nych bateriami (tranzystorki).

Jedynym ujęciem wody był przepływający przy osadzie potoczek, 
wpadający do Dunajca, powyżej zanieczyszczany przez innych miesz-
kańców, jak to na wsi bywało. Woda z potoku służyła zarówno do pi-
cia, jak i do higieny.

W osadzie nie było żadnych urządzeń sanitarnych. Potrzeby fizjo-
logiczne załatwiało się w pobliżu domów, stąd teren wokół zabudowań 
był bardzo zanieczyszczony. Walające się obok domów kości i inne 
odpady sprawiały, że zwłaszcza w lecie już z daleka odczuwało się cha-
rakterystyczny zapach padliny zmieszany z odorem ekskrementów.

W tekście z 1975 r., z którego zaczerpnąłem powyższe treści, podkre-
ślałem, że ta bardzo uboga kultura materialna miejscowych Cyganów 

Osada cygańska w Maszkowicach. Fot. A. Bartosz 1978
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jest interesującym reliktem lokalnej kultury tradycyjnej. Wszak już rzut 
oka na typ budownictwa, wyposażenie i użytkowanie wnętrz wyraźne 
wskazują na zapożyczenia od góralskich sąsiadów. W konstrukcjach 
biednych domków cygańskich nie było nic „cygańskiego” poza ubó-
stwem, inaczej – wyraźnym nawiązaniem do najprostszych konstruk-
cji przejętych z lokalnej kultury. Taka petryfikacja archaicznych form 
lokalnej kultury materialnej jest charakterystyczna dla ubogich grup, 
nie tylko cygańskich. W tym przypadku jest to przykład szczególnej 
transformacji elementów kultury otoczenia w ich bardzo pierwotnym 
stopniu rozwoju. Dla etnografa to świetna ilustracja zjawiska przejmo-
wania i utrwalania elementów kultury miejscowej, które już u lokalnej 
społeczności wyszły z użycia, a u Cyganów zachowały się w formie kul-
turowych reliktów. Przy czym chodziło mi nie tylko o kulturę material-
ną, ale i inne jej przejawy, jak np. kuchnia (również czerpiąca z lokalnej 
kuchni biedoty), ubiór, a także niektóre obyczaje czy wpływy w języku. 
Podkreślałem konieczność dokumentowania tej ubogiej architektury – 
utrwalającej pewien specyficzny wycinek rzeczywistości, od której nie 
można się odżegnywać – jako drobny ułamek całości kultury regionu, 
tym bardziej wart zachowania, że był dokumentem swoistej egzotyki 
kulturowej. Przecież obok Łemków i Żydów, Cyganie we wsiach są-
deckich mieli swoje tradycyjnie wyznaczone miejsce, pełniąc funkcję 
kowali, wróżąc, a w końcu żebrząc i kradnąc.

Postulowałem przeniesienie do skansenu kilku obiektów cygań-
skich z Maszkowic, a może i całej osady, co wedle moich rachunków 
kosztowałoby bardzo niewiele, w porównaniu z kosztem przeniesienia 
jakiegokolwiek innego zespołu o zbliżonej kubaturze i funkcji 6. Pozo-
stawałaby tylko kwestia nowych mieszkań dla 7 rodzin cygańskich 7. 
Co, gdyby udało się wtedy zrealizować, sprawiłoby, że dziś o osadzie 
cygańskiej w Maszkowicach zostałyby tylko etnograficzne zapiski 
mojego autorstwa. Udało się to jednak tylko częściowo, do skansenu 
w Nowym Sączu trafiły w kilka lat później dwa obiekty z tej osady 8.

6 Koncepcja objęcia muzealną ochroną materialnej kultury Cyganów pojawiła się 
już nieco wcześniej, zob. L. Mró z, A może pomyśleć i o Cyganach, „Gościniec” 1974, 
nr 2–3, s. 27–30; A. B ar t o s z, Chaty za wsią. W sprawie ochrony zabytków budownic-
twa cygańskiego, „Ochrona Zabytków” 1974, nr 105, z. 2, s. 129–133; Te n ż e, Problema-
tyka cygańska w muzealnictwie polskim, „Lud”1996, t. 80, s. 187–193.

7  Postulując przeniesienie osady do skansenu, argumentowałem ten pomysł i tym, 
że istnieją plany budowy w tym miejscu zbiornika retencyjnego na Dunajcu. Nie 
wiem dziś, ile w tych planach było prawdy.

8 E. i M. D ł u go s z ow i e , Osada cygańska w Sądeckim Parku Etnograficznym, 
„Acta Scansenologica” 1981, nr 2, s. 187–199; M. D ł u go s z, Cygańska ekspozycja 
w Sądeckim Parku Etnograficznym – dokumentacja, [w:] Polska egzotyka w polskich 
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*    *    *
Osada cygańska w Maszkowicach stała się w kolejnych latach 

miejscem szczególnych zainteresowań właśnie z racji przedstawio-
nych wyżej okoliczności: zachowawczości, położenia (z jednej strony 
na marginesie wsi, z drugiej zaś tuż przy ruchliwej szosie), a także 
problemów, jakie status mieszkańców sprawiał lokalnym władzom itp.

W latach 80. XX w. doprowadzono do osady linię elektryczną. 
W 1997 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Romów w Polsce wykopana 
została studnia głębinowa i odtąd mieszkańcy osady czerpią wodę 
z umieszczonego w centrum zabudowań hydrantu.

Na początku lat 90. XX w. miały w naszym kraju miejsce bardzo 
ważne wydarzenia polityczne. Oto rozpadł się system komunistycz-
ny, co zapoczątkowało powstanie gospodarki rynkowej. W sytuacji 
wolnej konkurencji zatrudnieni dotychczas na nisko płatnych stano-
wiskach Cyganie stali się pierwszymi ofiarami nieznanego wcześniej 
zjawiska bezrobocia. Do tej społeczności wróciło, nieznane od lat, za-
jęcie: żebractwo. Cygańskie kobiety zaczęły, jak za czasów ich babek, 
obchodzić okoliczne wioski w poszukiwaniu wyproszonej żywności. 
Całe rodziny stały się klientami urzędów opieki społecznej. Następ-
stwem pauperyzacji tej i tak już biednej społeczności stał się dość 
powszechny alkoholizm. Zaś spadkiem po ostatniej dekadzie komu-
nizmu okazał się analfabetyzm młodych ludzi. Dekada lat 80. XX w., 
to czas znacznego zainteresowania resortów porządkowych sprawami 
politycznymi (opozycja antykomunistyczna, tzw. dysydenci itp.), co 
spowodowało zupełne zaniechanie egzekwowania takich obowiązków 
obywatelskich, jakim był m.in. obowiązek szkolny. Wcześniej władze 
oświatowe zobowiązane były do meldowania faktu nieposyłania dzie-
ci do szkół i w przypadku rażącego łamania tego obowiązku na ro-
dziców nakładano kary. Teraz władza miała na głowie inne problemy. 
Wykorzystali tę sytuację rodzice, dla których posyłanie dzieci do szkół 
wiązało się ze znacznym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym 
(znaczna odległość szkoły od osady). Tak narodziła się cała generacja 

muzeach. Materiały z konferencji. Tarnów 1–2 października 1998 r., red. A. Bartosz, 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2000, s. 203–214; A. B ar t o s z, Cygańskie 
domy do skansenu, „Spotkania z Zabytkami’1980, 3, s. 75–76; Te n ż e, Pierwsze cygań-
skie obiekty do skansenu, „Wierchy”, 1986, nr 55, s. 239–240; Te n ż e, Sektor budow-
nictwa cygańskiego w skansenie sądeckim, „Almanach Karpacki Płaj” 1996, nr 12, s. 
205–206. Jako pierwszy obiekt zinwentaryzowany został już w 1977 r. budynek Józefa 
Szczerby, oznaczony na rysunku nr 2 jako nr 1. Drugi budynek Jakuba Mirgi zin-
wentaryzowano przed przeniesieniem obu budynków do skansenu w 1981 r., zob. też 
M. Kroh, Sądecki Park Etnograficzny, przewodnik, Nowy Sącz 1995.
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nastolatków analfabetów. Na zjawisko to zwrócił uwagę Krajowy 
Duszpasterz Romów, ks. Stanisław Opocki, który pod koniec lat 80. 
XX w. rozpoczął interwencje w Ministerstwie Edukacji. Narodziła się 
koncepcja tzw. klas romskich, które powstały w około 30 szkołach na 
terenie Polski, przy czym pierwsza taka klasa zaczęła funkcjonować 
w 1990 r. w Nowym Sączu. Również w Łącku otwarto klasę romską, do 
której uczęszczały dzieci cygańskie z Maszkowic.

Osada w Maszkowicach stała się obiektem zainteresowania twór-
ców projektu nazwanego Tam gdzie zieleń spotyka się z błękitem. Cy-
gańska Wioska Artystyczna, realizowanego przez Ośrodek „Pogra-
nicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach. Projekt ten polegał na 
niespodzianej wizycie w cygańskiej osadzie młodzieżowej grupy 
teatralnej, kierowanej przez Bożenę Szroeder, i odegraniu „z mar-
szu” spektaklu o treści nawiązującej do cygańskich wątków. Projekt 
realizowany w wioskach Sądecczyzny i Podtatrza (Maszkowice, Sza-
flary, Czarna Góra, Czarny Dunajec, Ochotnica Górna) spotkał się 
z niezwykłym odzewem lokalnych społeczności cygańskich. Młodzi 

Pierwsze obiekty cygańskie w skansenie w Nowym Sączu, na pierwszym planie dom 
nr 1 (Józefa Szczerby). Fot. A. Bartosz 1982
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aktorzy mieszkający opodal osady w namiotach, żywiący się gotowaną 
na ognisku strawą, a przy tym znający wiele pieśni cygańskich, zacho-
wujący się zgodnie z cygańską tradycją (dziewczęta w długich spód-
nicach, nawet kąpiące się w Dunajcu), szokowali zarówno starszych, 
jak i cygańską młodzież. To co dla tych ubogich, żyjących na uboczu 
Cyganów, było wstydliwe – ich pieśni, zachowania, tradycje, okaza-
ło się być atrakcyjne i eksponowane przez ich miejskich rówieśników. 
Kilkakrotne wizyty młodzieży z „Pogranicza” w Maszkowicach (ostat-
nia w 1995 r.) wyzwoliły w miejscowych Cyganach zainteresowanie 
własną kulturą, niebawem powstał zespół muzyczny starający się od-
twarzać tradycyjne melodie, a dziewczęta, wzorem tych z „Pograni-
cza”, przywdziały długie spódnice. Trudno określić, na ile Cygańska 

Fragment osiedla w Maszkowicach. Fot. J. Gajda 1981.
Archiwum sądeckiego parku Etnograficznego nr inw. 3841F
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Wioska Artystyczna poruszyła serca młodych Romów, lecz na pewno 
przyczyniła się do rozbudzenia w nich pozytywnych refleksji na temat 
własnej kultury 9.

Niebawem zaś Cyganie w Małopolsce stali się przedmiotem wiel-
kiego eksperymentu społecznego pod nazwą Program na rzecz spo-
łeczności romskiej w Polsce. W ramach przygotowań do wejścia na-
szego kraju w struktury Unii Europejskiej zainicjowano program 
rządowy mający na celu generalnie poprawę sytuacji Cyganów w Pol-
sce, przy czym pilotażowo Program… objął na 3 lata (od 2001 r.) tylko 
Małopolskę, jako region zamieszkały przez szczególnie dużą liczbę 
Romów (ok. 5000 osób). Większość programów realizowały władze 
samorządowe (Gmina w Łącku), zwłaszcza te dotyczące edukacji, 
poprawy sytuacji mieszkaniowej, a część projektów realizowana była 
pod auspicjami Centrum Kultury Romów w Tarnowie. W ramach 
tych projektów starano się m.in. ułatwić zdobycie młodym Romom 
kwalifikacji w poszukiwanych zawodach, poruszania w niezrozumia-
łym dla nich świecie biurokracji, relacji z sąsiadami itp. 10

Kiedy rozpoczynano realizację Programu… w osadzie mieszkało 
około 150 osób, w tym 33 dzieci w wieku szkolnym. Zamieszkiwali 
25 budynków, w tym dwa murowane. Większość domów stanowiły 
budynki jednoizbowe o bardzo marnej konstrukcji. W osadzie zain-
stalowano 3 przenośne toalety, a przez jakiś czas działała tu budka te-
lefoniczna, lecz została po 2–3 latach zdewastowana. Zbudowano też 
nowy mostek na potoku, umożliwiający przejazd samochodów.

Widocznymi rezultatami piętnastoletniego wdrażania Programu… 
w Maszkowicach są zwłaszcza 4 budynki kontenerowe, postawione tu 
w 2004 r. obok dotychczasowego skupiska nędznych domków drew-
nianych oraz kolejne domy budowane przez właścicieli z solidnego 
materiału.

9 Jednym z rezultatów projektu jest interesujący film dokumentujący ów projekt 
My Cyganie, realizacja W. Czechowskiego, zdjęcia P. Figurski, TVP SA 1995 [https: //
www.youtube.com/watch? v=Fb1Ga7bM– nQ], zob. też A. B ar t o s z, Nie bój się Cy-
gana…, s. 217–218.

10 Zob. Pilotażowy program na rzecz społeczności romskiej w woj. małopolskim 
z dnia 13 lutego 2001 r., też Program monitoringu akcesji do Unii Europejskiej. Ochrona 
mniejszości, Open Society Instytut, Warszawa 2001. O realizacji tego programu zob.: 
Program monitoringu akcesji do Unii Europejskiej, Open Society Instytut, Warszawa 
2002; Raport. Ocena realizacji edukacyjnej części Pilotażowego programu rządowe-
go na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim w latach 2001–2003, 
Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”, Kraków 2005; M. L e ś n i a k, Ro-
mowie. Bliscy czy dalecy? Realizacja zadań w ramach Rządowego Programu na Rzecz 
Społeczności Romskiej w Polsce, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2009.
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W 2010 r. otwarto w osadzie Świetlicę Romską, usytuowaną w bu-
dynku kontenerowym, służącą do douczania dzieci romskich, prowa-
dzoną przez cygańską asystentkę pedagogiki.

Władze lokalne musiały rozwiązać sporo nieistniejących w innych 
przypadkach problemów, jak np. własność gruntów. Wszak cygańskie 
osiedle powstało bez żadnego planu, zezwoleń, jakichkolwiek proce-
dur, na ziemi gminnej. Należało więc usankcjonować status prawny 
gruntów, na których stały już solidniejsze domy, czy przydzielić takie 
działki chcącym się pobudować. Została przy tym ostatecznie uregu-
lowana sprawa położenia administracyjnego osady. Otóż wcześniej 
mieszkający tu Cyganie określali się jako mieszkańcy Maszkowic albo 
Jazowska. Osada bowiem zlokalizowana jest na granicy obszarów obu 
tych wiosek. Kiedy doszło do dokładnych pomiarów, okazało się, że 
w istocie osada przynależy do jednostki administracyjnej Maszkowice. 
Jednakowoż, kiedy postawiono nowe kontenerowe budynki, usytu-
owane kilkadziesiąt metrów na wschód od „starej” osady, okazało się, 
że stoją już na gruncie należącym do Jazowska. I tak oto ta maleńka 
cygańska osada przynależy dziś do obszaru dwóch wsi. Na szczęście 

– obie wioski należą do tej samej gminy Łącko, co sprawia, że realiza-
cja wszelkich zadań kierowanych do tych społeczności jest znacznie 
prostsza, niźli byłoby to w sytuacji rozdzielenia pomiędzy dwie jed-
nostki administracyjne 11.

Obecnie (2016) w osadzie maszkowickiej zamieszkuje 45 rodzin – 
ponad 200 osób (206 osób oficjalnie zameldowanych). Nowa osada, 
położona na wschód, to cztery domy kontenerowe. Każdy kontener 
obejmuje dwa oddzielne mieszkania, z doprowadzeniem wody i od-
prowadzeniem ścieków do szamba. Obok zbudowano jeszcze jeden 
samodzielny dom, a do jednego z kontenerów dobudowano maleńkie 
mieszkanie. W sumie w tej części osady (należącej administracyjnie 
do Jazowska) mieszka 11 rodzin (50 osób). W starej osadzie pięć bu-
dynków to mieszkania podwójne. Są tu też dwa niewykończone domy 
murowane. Osiedle to posiada dość bezładną zabudowę, kolejne dom-
ki są wznoszone w przypadkowych miejscach, domy w większości są 
w złym stanie technicznym. Wodę wszyscy czerpią z wspomnianego 
hydrantu zainstalowanego w połowie lat 90. W sumie osada składa się 
z 36 budynków, z czego cztery – to podwójne mieszkania kontenerowe.

11 Takie usytuowanie cygańskich osad – na granicach wiosek, poza obszarem za-
budowań, było na tych terenach typowe, zob. A. B ar t o s z, Ostatnie chaty za wsią 

– krajobraz karpacki z Cyganami, [w:] Spotkanie siedmiu kultur, Nowy Targ 2007, s. 
220–229.
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Oficjalnie tylko 4 osoby są zatrudnione. Pozostali w większości 
objęci są opieką społeczną, część zajmuje się dorywczymi pracami, 
np. zbiórką złomu, kilkoro – na fali możliwości migracji – wyjechało 
do pracy do Anglii. W zdobyciu tam pracy bardzo są im pomocne 
umiejętności zdobyte w ramach rozmaitych szkoleń, jakie prowadzo-
no, realizując rządowy Program…, np. obsługa wózków widłowych 
(zatrudniani są tam w magazynach wielkich sklepów).

Zarówno przed pięćdziesięciu laty, kiedy rozpoczynałem badania 
etnograficzne w osadzie cygańskiej koło Maszkowic, jak i obecnie, 
osada ta jest wstydliwym dla lokalnych władz przykładem trudnego 
do rozwiązania problemu zmarginalizowanej społeczności. Osiedleni 
niegdyś na peryferiach wsi, traktowani jak ludność najgorszej kategorii, 
nadal w takiej sytuacji się znajdują, choć – co naturalne – przez to pół-
wiecze również i do mieszkańców osady dotarł postęp techniczny (elek-
tryfikacja, czysta woda, szamba, świetlica, dojazd do osiedla, nowocze-
sne budownictwo itp.). Jednakże nadal położenie materialne (bardzo 
wysokie bezrobocie), socjalne (większość Cyganów żyje z zapomóg 
socjalnych), zdrowotne (obecnie nawrót gruźlicy), poziom edukacji 
(tzw. frekwencja szkolna na poziomie ok. 70%) stawiają mieszkańców 
cygańskiego osiedla na marginesie lokalnych społeczności.

Zjawiskami dodatkowo marginalizującymi tę niewielką społecz-
ność jest podkreślana przez jej sąsiadów uciążliwość, jaką mieszkańcy 

„Nowe osiedle” domów kontenerowych w Maszkowicach na pierwszym planie
Romska Świetlica. Fot. N. Gancarz, 2010
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cygańskiej osady stwarzają dla otoczenia. Powtarzają się skargi na wy-
cinanie cudzych drzew na opał, na zatruwanie powietrza wypalaniem 
izolacji na złomowanych kablach elektrycznych, z zamiarem odzy-
skania miedzi na złom. Gromady bezrobotnych mężczyzn i wyrost-
ków stojących przed domami zaczepiają przejeżdżające samochody, 
a zwłaszcza pasażerów zainteresowanych wykonaniem zdjęć „egzo-
tycznej” osady, co niekiedy kończy się gwałtowną awanturą. Mimo 
ogromnych wysiłków lokalnych władz, korzystających z centralnie 
rozdzielanych funduszy przeznaczonych na wyrównanie poziomu ży-
cia mieszkańców osady z innymi mieszkańcami wsi i gminy maszko-
wickie, osiedle cygańskie pewnie jeszcze długo stanowić będzie swo-
istą atrakcję turystyczną na trasie Nowy Sącz – Łącko


