
Giebło, cmentarz epidemiczny w Lesie Bukowiec

1. Kategoria

Miejsca pamięci, epidemie

2. Położenie administracyjne

gm. Ogrodzieniec, pow. zawierciański, 
woj. śląskie

3. Współrzędne

50.47986 19.58932

4. Kod w dokumentacji

Gieblo-01-33

5. Data weryfikacji terenowej

20 maja 2016 r.

6. Opis

Cmentarz znajduje się około 1 km na zachód od Giebła, w pobliżu drogi gruntowej do Kiełkowic. W miejscu tym oprócz ofiar 
dawnych epidemii prawdopodobnie spoczywali także przez krótki czas trzej partyzanci, którzy polegli 5 czerwca 1944 roku w 
potyczce z Niemcami pod Giebłem. Dowódca oddziału partyzanckiego AK ppor. Stanisław Wencel pseud. Twardy wspominał 
później, że Niemcy kazali pochować poległych partyzantów 'w lasku na Ronkowcu, gdzie kiedyś był cmentarz wymarłych na 
cholerę'*. Po kilku dniach ciała zostały przeniesione i pochowane w czasie uroczystego pogrzebu na Kalinówce koło Żerkowic.

W miejscu cmentarza stoi betonowy krzyż przewiązany ozdobą ze sztucznych kwiatów i igliwia. Brak figury Jezusa (być może 
była przymocowana widocznym na krzyżu drutem), pozostał jedynie blaszany, wygięty daszek. Pod krzyżem wypalone znicze. 
Brak innych śladów terenowych wskazujących na istnienie nekropolii. W projekcie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec cmentarz umieszczony został w Strefie „B” częściowej ochrony 
konserwatorskiej**.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

* Jan Kantyka, Oddział partyzancki „Twardego”, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1986, s. 102-103. Patrz także: Kedyw 
Okręgu Śląsk AK, artykuł online na stronie Polska Podziemna, http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2026.html, dost. 
13.07.2016. Na dostępnych mapach nazwa Ronkowiec nie występuje, a las pomiędzy Giebłem i Kiełkowicami określany jest 
jako Bukowiec. Brak natomiast informacji o innym, leżącym w pobliżu Giebła cmentarzu epidemicznym.

** Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec. Tom I, Uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec. Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna GARRD. Łódź, luty 2016, 
s. 64.

Źródło informacji o położeniu cmentarza: Wikimapia, cmentarz dodany przez nieznanego użytkownika: 
http://wikimapia.org/29604239/pl/Cmentarz-  choleryczny  , dost. 30.03.2016. Patrz także: forum internetowe Eksploratorzy, 
cmentarz wprowadzony przez użytkownika Szkieletek: http://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?
f=350&t=19108&p=116281#p116281, dost. 30.03.2016.
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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