
Pilica, zbiorowa mogiła Romów, 1942 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, II wojna, mogiła

2. Położenie administracyjne

gm. Pilica, pow. zawierciański, woj. śląskie

3. Współrzędne

50.44626 19.65186

4. Kod w dokumentacji

Pilica-01-47

5. Data weryfikacji terenowej

13 kwietnia 2016 r.

Mogiła znajduje się około 2,5 km na południe od Pilicy, na niewielkiej polanie przy drodze do Złożeńca. Jest to duża, 
prostokątna mogiła ziemna, porośnięta trawą i obramowana niskim, kamiennym murkiem. Przed nią ustawiony jest betonowy 
pomnik zwieńczony konstrukcją w formie kapliczki-latarni. W dolnej części pomnika dwie tablice z inskrypcjami w języku 
polskim i romskim. Tablica 1: TU SPOCZYWA / OKOŁO CZTERDZIESTU / NIEZNANYCH Z NAZWISKA / ROMÓW / 
ZAMORDOWANYCH / PRZEZ HITLEROWCÓW / W LIPCU 1942 ROKU // NIEWINNYM OFIAROM / WIECZNY POKÓJ I 
PAMIĘĆ. Tablica 2: DAJ CHINE ZAMARDE / I PARESKIRDE / STAR DESIA / ROMA / ZAMARDE ŁEN SASY / DRO LIPCO 
1942 BERS/ Łokhi Phów Łenge. Po prawej stronie pomnika stoi murowany ołtarz. Za nim, w głębi, kamienny krzyż. Teren z 
mogiłą, ołtarzem i krzyżem wyłożony kostką brukową.

Portal internetowy Jura-Pilica podaje, że w lipcu 1942 roku niemieccy żandarmi ze stacjonującego w pilickim pałacu oddziału 
Mot-Zug (żandarmeria zmotoryzowana) schwytali grupę Cyganów, którzy koczowali w Czarnym Lesie między Pilicą a 
Kocikową. Przetrzymywano ich najpierw w parku przy ulicy Krakowskiej, a potem w areszcie mieszczącym się na terenie 
pałacu. Po kilku dniach Niemcy wybrali z tej grupy mężczyzn, których wyprowadzili w kierunku stodół znajdujących się przy 
drodze do Dzwonowic, gdzie miała nastąpić egzekucja. Widząc wykopane doły Cyganie uciekli w pola kryjąc się w wysokim 
zbożu. Zginęło dwóch Romów. Później załadowano na wozy i wywieziono w kierunku Złożeńca 6 kobiet i 23 dzieci. W lesie 
dokonano egzekucji. Uratował się jedynie jeden chłopiec*. 

Z masakrą Romów łączy się krążącą wśród okolicznej ludności historia, którą przytacza Olgerd Dziechciarz. Wśród mężczyzn,
którym udało się uciec przed rozstrzelaniem, miał znajdować się cygański król. Zginął on później w niejasnych okolicznościach
i został pochowany w lasach nieopodal Złożeńca. Miejsce jego pochówku nie jest znane, ale wieść gminna głosi, że Romowie 
pojawiają się czasem w tych stronach, by odwiedzić grób swojego króla**. Ludową wyobraźnię podsyca zapewne fakt, że kilka
razy w roku Romowie z Zawiercia odwiedzają mogiłę pomordowanych w 1942 roku rodaków, aby złożyć na niej kwiaty, zapalić
znicze i uczcić ich pamięć minutą ciszy***.

Mogiła wpisana jest do Ewidencji miejsc pamięci Województwa Śląskiego pod numerem 77/12. Na sośnie tabliczka z napisem:
Miejsce pamięci narodowej.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

* Strona www Jura-Pilica, http://www.jura-pilica.com/?pomniki-i-miejsca-pamieci,270#mogilaromow, dost. 7.07.2016.

** Olgerd Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom II, cz. 1, Gminy Klucze i Pilica, Agencja PRomocji OK, Olkusz 2000,
s. 182.
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*** Mogiła zbiorowa Romów w Pilicy, http://www.agrojura.pl/atrakcje/173_mogila_zbiorowa_romow_w_pilicy, dost. 7.07.2016.

Patrz także: Ewidencja miejsc pamięci Województwa Śląskiego: http://www.katowice.uw.gov.pl/mp/katowice.html, dost. 
7.07.2016.

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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