
Bystrzanowice, mogiła Romów

1. Kategoria

Miejsca pamięci, II wojna, mogiła

2. Położenie administracyjne

gm. Janów, pow. częstochowski, woj. 
śląskie

3. Współrzędne

50.71915 19.52373

4. Kod w dokumentacji

Bystrzanowice-04-821

5. Data weryfikacji terenowej

26 października 2019 r.

6. Opis

Mogiła Romów rozstrzelanych przez Niemców w 1943 roku znajduje się około 1,7 km na północny zachód od Bystrzanowic. 
Stoi tu prosty, drewniany krzyż otoczony sztachetowym płotkiem z furtką. Według Bazy miejsc pamięci o zagładzie Romów w 
mogile (lub w jej pobliżu) pochowano dwie grupy rozstrzelanych ludzi – niewiadomego pochodzenia kilkuosobową rodzinę 
oraz kilkunastu Romów wędrownych, ukrywających się w lesie – być może Kalderaszy (kotlarzy). Ogółem może tu spoczywać 
około 20 osób.

Baza miejsc pamięci... podaje, że Romów, którzy koczowali w lesie nieopodal nieistniejącej obecnie osady Wygwizdów, wydał 
miejscowy stażysta-leśniczy. Niemcy rozstrzelali ich w obozie. Zginęło kilkanaście osób, uciekł jedynie postrzelony w brzuch 
czternastoletni chłopiec, który doczołgał się do odległego o 23 km Sokolego Pola i tam zmarł. Został pochowany osobno. 
Świadkowie masakry widzieli pozostawione w obozowisku kotły i garnki (stąd domysł o kotlarzach), ale nie byli w stanie 
powiedzieć, co się z nimi później stało.

Inny świadek, właściciel leżącego nieopodal pola, widział, jak Niemcy przywieźli ciężarówką kilkuosobową grupę Romów 
(prawdopodobnie rodzinę), którą następnie  rozstrzelali i pochowali.

W okolicy krążą opowieści o tym, że zniszczenie osady Wygwizdów (w relacji miejscowych spłonęła, faktycznie została 
zniszczona przez wichurę) miało być karą za udział jej mieszkańców w zabiciu i chowaniu Romów.

Po wojnie mogiła została niemal całkowicie zapomniana. W latach dziewięćdziesiątych stał na niej niewielki drewniany krzyż, 
który z czasem uległ rozpadowi. Grób został odnowiony dopiero w roku 2005 dzięki inicjatywie miejscowego przewodnika 
PTTK, Andrzeja Siwińskiego.
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