
Bystrzanowice, nieistniejąca osada Wygwizdów

1. Kategoria

Osadnictwo, osada nieistniejąca

2. Położenie administracyjne

gm. Janów, pow. częstochowski, woj. 
śląskie

3. Współrzędne

50.71590 19.52074 (krzyż w centrum 
miejscowości)

4. Kod w dokumentacji

Bystrzanowice-09-826

5. Data weryfikacji terenowej

28 października 2020, 2 marca 2021 r.

6. Opis

Teren dawnej osady znajduje się około 1,5 km na północny zachód od Bystrzanowic. Wieś jest zaznaczona na mapie 
rosyjskiej z 1912 roku. W czasie II wojny światowej licząca sześć gospodarstw osada była miejscem schronienia partyzantów. 
W 1944 roku przebywał tu oddział AL, który przyjął spadochronowy zrzut oddziału wywiadu rosyjskiego. Rosjanie uruchomili w 
osadzie radiostację, którą przekazywali informacje wywiadowcze do swojego dowództwa. W 1967 roku nad miejscowością 
przeszła trąba powietrzna, powodując zniszczenie większości domów. Po oszacowaniu szkód podjęto decyzję o przesiedleniu 
mieszkańców do sąsiednich miejscowości (Konopiska i Rędziny). Na terenie osady można jeszcze odnaleźć zarysy domostw 
oraz pozostałości zdziczałych sadów. Przy drodze prowadzącej dawniej przez wieś znajdują się dwie kapliczki (na dwóch 
krańcach wsi) oraz drewniany krzyż (w centrum). Zachowała się także sama nazwa Wygwizdów, która jest nadal używana dla 
tej części lasu.

7. Źródła i materiały

Andrzej Siwiński, Przydrożna kronika ziemi częstochowskiej. Przewodnik rowerowy. Tom I, Częstochowa 2009, s. 38.

Wspomnienia dawnych mieszkańców Wygwizdowa: https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,48725,2942500.html?
disableRedirects=true dost. 21.02.2021.

8. Varia

1. W okolicy krążą opowieści o tym, że zniszczenie osady Wygwizdów miało być karą za udział jej mieszkańców w zabiciu i 
chowaniu Romów, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców w czasie II wojny światowej na wschód od miejscowości 
(http://muzeum.tarnow.pl/nabister/wygwizdowgrob/ dost. 22.02.2021).

2. W częstochowskim wydaniu Gazety Wyborczej z 29 września 2005 roku znajduje się artykuł ze wspomnieniami dawnych 
mieszkańców Wygwizdowa, w którym czytamy m.in.: 

- Byłem wtedy młodym chłopcem, zaraz po wojsku - opowiada Jan Skowron, Wygwizdowianin, dziś mieszkaniec 
Częstochowy. - Tego dnia nie było mnie we wsi. Właśnie jechałem na rowerze do domu z Bystrzanowic, kiedy przyszła burza. 
Przeleżałem ją na ziemi.

Kiedy dotarł do rodziców, drewniane domki we wsi były zrujnowane, choć nie zdmuchnięte z powierzchni ziemi. Jednak 
Skowron niewiele pamięta z tego dnia, odsyła do starszych od siebie - do ojca mieszkającego w Konopiskach i jego sąsiadki 
Kazimiery Busowej. 

(...)

Kultura w lesie / Karta obiektu wz. 3/2020 / http://www.kulturawlesie.pl/

Centrum dawnej wsi
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- To był lipiec 1967 roku - wspomina Busowa. - Nic nie zapowiadało nieszczęścia, burza przyszła nagle. W domu była tylko 
teściowa. Kiedy ja dotarłam na miejsce, chałupa była bez dachu, stodoła rozwalona, a ciężka sieczkarnia, która w niej stała, 
znalazła się w lesie.

(...)

Regina Skowron mówi, że wciąż ma przed oczyma ten dzień. Była na polu, kiedy szła trąba. Pani Regina schowała się w 
bruździe. Po trąbie we wsi został korytarz - zerwane dachy i powalone drzewa.

Lipę, co rosła koło Busów, wyrwało z korzeniami. A najwięcej szczęścia w nieszczęściu mieli Lechowie. Ich nowo wybudowany
dom z pustaków rozpadł się na kawałki, przestała istnieć obora, a gospodarze wraz z krowami rzuceni zostali w las na 
kilkadziesiąt metrów. Poza siniakami nie mieli obrażeń.

- Kiedy dziś patrzę w telewizor i widzę tych ludzi w Luizjanie, mam choć minimalne wyobrażenie, co czują - mówi Kazimiera 
Busowa. - Moja rodzina nie odniosła takich wielkich strat, nawet spaliśmy tej nocy w chałupie bez dachu. Ale słyszałam płacz i
widziałam rozpacz sąsiadów.

- Na szczęście wtedy wszyscy byli obowiązkowo ubezpieczeni - dodaje Regina Skowron. - Nie zostaliśmy bez dachu nad 
głową, choć nasz los był ciężki. Jeden z sąsiadów miał partyjne chody, więc szybko zjawili się z PZU.

Oszacowali straty: zniszczone uprawy, prywatne lasy, budynki... Zaproponowali ludziom opuszczenie Wygwizdowa i 
przeniesienie się w inne okolice. Wkrótce wieś opustoszała. To, co zostało z domów, rozpadło się, ludzie rozebrali zdatny 
budulec.

Regina Skowron z pierwszym mężem byli jednymi z pierwszych, którzy przyjęli propozycję. Spakowali rzeczy i przenieśli się 
do Konopisk. Inni wybrali Rędziny i Bystrzanowice-Dwór.

- Zostawać w Wygwizdowie nie było sensu - mówi Skowron. - Tam mieliśmy piachy i las. Las zniszczyła wichura. A w 
Konopiskach oferowano nam dwa hektary, w tym łąki. Myśleliśmy o nastawieniu się na hodowlę bydła.

(https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,48725,2942500.html?disableRedirects=true dost. 21.02.2021.)

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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Wygwizdów na mapie WIG z 1934 roku (igrek.amzp.pl) Krzyż w środku wsi
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Kapliczka na południowym krańcu wsiKapliczka na północnym krańcu wsi

Miejsce po budynku Zdziczałe sady
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Ślady pierwszej zagrody w północnej części wsi

Droga przez wieś

Fragment żeliwnaje blachy pieca
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Figura Jezusa ze starego krzyża ułożona u stóp krzyża nowego w 
centrum wsi
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