
Żerkowice, cmentarz partyzancki na Kalinówce (wzgórze Kamyk)

1. Kategoria

Miejsca pamięci, II wojna, cmentarz

2. Położenie administracyjne

gm. Zawiercie, pow. zawierciański, woj. 
śląskie

3. Współrzędne

50.52310 19.56576

4. Kod w dokumentacji

Zerkowice-01-60

5. Data weryfikacji terenowej

14 marca 2016 r.

Cmentarz usytuowany jest około 2,2 km na północny wschód od Żerkowic, na wzgórzu Kamyk, w pobliżu drogi krajowej nr 78. 
Spoczywają tutaj partyzanci, którzy polegli w potyczce z Niemcami stoczonej 5 czerwca 1944 roku pod Giebłem. Na szczycie 
wzgórza znajduje się zwieńczony orłem betonowy obelisk z tablicą pamiątkową. Na tablicy inskrypcja: POLEGLI W WALCE / z
HITLERYZMEM / 1939 - 1945 / NOWAK NICEFOR "NOWY" AL-PPR / ZUKOWSKI KAROL "JAŚKO" GL-PPS / SZMAL JAN 
"JASTRZĄB" GL - PPS / DZIEDZIC WACŁAW "WICHER" BCH / HERC FELIKS ŻOB. Do obelisku prowadzą schodki. Obok 
ławka i tablica informacyjna Nadleśnictwa Olkusz. Przy drodze krajowej tabliczka wskazująca dojście do cmentarza.

Niemcy zorganizowali pod Giebłem zasadzkę na partyzantów z oddziału AK ppor. Stanisława Wencla pseud. Twardy oraz 
oddziałów BCh Zawiszy i Mietka*, które maszerowały na spotkanie z grupą partyzancką AK por. Gerarda Woźnicy pseud. 
Hardy w Górach Bydlińskich. W walce zginęło trzech polskich żołnierzy. Cytowany przez Jana Kantykę Twardy wspominał, że 
ostatnim epizodem potyczki był pogrzeb poległych. Niemcy kazali pochować ich w lasku na Ronkowcu, gdzie kiedyś był 
cmentarz wymarłych na cholerę. Postanowiliśmy po kilku dniach urządzić uroczysty, manifestacyjny pogrzeb. (…) Prosiłem o 
trumny, lecz nie dostarczono mi ich. Dopiero w ostatnim dniu zrobiła mi trumny placówka AL i tylko oni przyszli na pogrzeb. 
(…) Jako miejsce na cmentarz wybraliśmy górę koło dworku Kalinówka, na szosie Żerkowice – Kroczyce. Na szczycie tym stał
wysoki krzyż drewniany, który dominował nad okolicą.

Na czele konduktu maszerowałem ja z „Bolesławem” (Stanisławem Niemczykiem) i „Piotrem” (Piotrem Kowalczykiem) z 
placówki PPR i AL Szyce. Dalej szli ludzie z wieńcami (…). Za kompanią jechały wozy z trumnami, okryte gałęziami 
świerkowymi. Nie wiem, czyj to był pomysł i czy w ogóle kto ubiera trumny igliwiem. (…) Mnie się zdawało, że to zamiast 
czarnego kiru, bo jakiż naturalniejszy kolor i szata żałobna może być dla partyzantów, tych dzieci lasu**.

Jak informuje ustawiona obok cmentarza tablica, w miejscu tym w późniejszym czasie z dwóch ugrupowań partyzanckich 
pochowano: Nowaka Nicefora ps. "Nowy" (AL PPR), Herca Feliksa (ŻOB)***.

7. Źródła i materiały

* Kedyw Okręgu Śląsk AK, artykuł online na stronie Polska Podziemna, http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2026.html, dost. 
13.07.2016.

** Jan Kantyka, Oddział partyzancki „Twardego”, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1986, s. 102-103.

*** Tablica informacyjna przy cmentarzu.
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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