MIEJSCA UPAMIĘTNIAJĄCE OFIARY GÓRNICZEGO STANU – POLSKA
Część 1
UWAGA: Punktacja podana w poszczególnych pozycjach dotyczących mogił zbiorowych jest punktacją tylko prawdopodobną. Dokładna
punktacja zależy od tego czy jest to mogiła zbiorowa z pomnikiem czy bez pomnika. Dokładną punktację ustali się po uzyskaniu aktualnego
zdjęcia danego miejsca pamięci. Poniższa tabela będzie systematycznie uzupełniana w miarę napływających informacji o kolejnych miejscach
pamięci oraz zdjęć z ujętych już miejsc w tabeli.

Miejscowość

Lokalizacja

Obiekt

Będzin – Góra Zamkowa

Cmentarz parafialny
przy ul. Podzamcze

Pomnik i mogiła zbiorowa

Bobrowniki Śląskie

Patrz: Tarnowskie Góry – Bobrowniki Śląskie

Bielsko Biała

Kościół św. Trójcy
Ul. Sobieskiego

Tablica wewnątrz pod
chórem

Bieruń Stary

Cmentarz za kościołem drewnianym św.
Walentego

Obelisk z tablicą

Opis

Punkty/Foto

Mogiła zbiorowa tragicznie zmarłych górników
braci Boreckich oraz Prochackiego w dniu
28.05.1936 r. w kop. Reden (Zagłębie Dąbrowskie).

2+5

Tablica ku czci represjonowanych żołnierzy –
górników, którzy zginęli w kopalniach i kamieniołomach w latach 1949 – 1959.
Pamięci Ślązaków, mieszkańców Bierunia, prześladowanych, eksterminowanych i zesłanych na
tereny Związku Sowietskiego w roku 1945.
Wykaz nazwisk na płycie obeliska.

2

2

Bochnia

Cmentarz 1omunałny
przy ul. Orackiej

Mogiła zbiorowa (jedna z kilku) – pomnik

Granitowy pomnik ofiar pożaru w komorze
Beust kopalni Bochnia w dniach od 30.12.1875
do 3.01.1876 r.
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Bochnia

Kopalnia Soli, komora św. Kingi na poz.
200 m.

Tablica

Pamiątce ofiar pożaru w tutejszej kopalni z
dnia 30 grudnia 1875 roku.

2

Boguszów Gorce

Szlak zielony na Górę
Chełmiec

Droga Krzyżowa Górniczego Trudu

Czternaście stacji drogi krzyżowej. Obeliski ku
pamięci górników różnych minerałów w różnych stronach świata

Max 20

Bojszowy

Ulica Dworzysko

Pomnik św. Barbary z
tablicami upamiętniającymi poległych górników z gminy Bojszo-

Na tablicach nazwiska
ofiar z poszczególnych
kopalń i lat

2

wy

Bydgoszcz

Rynek

Tablica nr 6

Bytom - Centrum

Cmentarz ul. Kraszewskiego

Pomnik i mogiła zbiorowa

Bytom - Centrum

SRK Kopalnia „Centrum” d. Dymitrow

Tablica pamiątkowa na
obelisku na terenie
zakładu

Pamięci represjonowanych bez winy i sądu
przez władzę komunistyczną żołnierzy – górników, którzy zginęli na posterunku pracy w latach 1949 ÷ 1959 podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w batalionach pracy
przymusowej w kopalniach węgla kamiennego,
uranu i kamieniołomów.
Wieczna pamięć pracownikom kopalni
„Łagiewniki”, którzy
w dniu 22.05.1951 r
zginęli bohaterską
śmiercią górnika
Tablica poświęcona 34
górnikom poległym w
katastrofie w dniu
10.10.1979 r.

2
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2

Bytom - Łagiewniki

Cmentarz parafii św.
Jana Nepomucena

Kwatera 11 grobów
oraz pomnik ofiar katastrofy w kopalni
„Łagiewniki 22 maja
1951 r.

Wieczna pamięć pracownikom kopalni
„Łagiewniki”, którzy w
dniu 22.05.1951 r zginęli bohaterską śmiercią górnika
Pamięci górników pracujących w kopalni
„Łagiewniki – Rozbark” w latach 1824 ÷
2004.
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Bytom - Łagiewniki

Kościół św. Jana Nepomucena

Tablica w przedsionku
kościoła

Bytom - Miechowice

Cmentarz przy kościele p.w. Św. Krzyża

Mogiła zbiorowa z pomnikiem

Mogiła 15 ofiar katastrofy górniczej w kopalni „Miechowice” w
1905 r. Grób z figurą
św. Barbary
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Bytom - Miechowice

Cmentarz (nowa
Mogiła zbiorowa z poczęść) powyżej kościo- mnikiem
ła św. Krzyża

Mogiła zbiorowa górników poległych dnia 5.
04.1920 r. w „Castellengogrube”
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Bytom – Miechowice

Park Ludowy

Miejsce upamiętniające ofiary deportacji Górnoślązaków do ZSRS w roku 1945.

2

Pomnik (wagon deportacyjny)

2

Bytom - Miechowice

Bytom - Miechowice

Bytom - Rozbark

Pobliże ul. Pod Borem
oraz EC „Miechowice”
Skrzyżowanie ulicy
Racjonalizatorów i
Francuskiej

Teren zlikwidowanego
Szybu Południowego
kopalni „Miechowice”
Pomnik „Bohaterom
Trudu Górniczego”

Tajemnica Szybu Południowego. Możliwość i
prawdopodobieństwo zlikwidowania około 1300
jeńców wojennych.

Teren byłej kopalni
„Rozbark”

Pomnik z dwoma bocznymi tablicami

W hołdzie represjonowanym politycznie żołnierzom – górnikom, którzy
odbywając służbę wojskową w Wojskowych
Batalionach Górniczych
pracowali przymusowo i
ginęli, składając ofiarę
swojego młodego życia w
kopalniach węgla kamiennego, w kopalniach
uranu oraz kamieniołomach w latach 1949 ÷
1959.

5
Bez zdjęcia
2

2+2+2

Bytom - Rozbark

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego. Ul. Chorzowska
23

Pomnik i tablica na
Pomnik oraz pomnikowa tablica z nazwiskami
placu przed budynkiem ratowników górniczych poległych w czasie akcji
CSRG
ratowniczych oraz wykonywania innych zadań
ratowniczych.
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Bytom - Rozbark

Cmentarz parafii św.
Jacka na ul. Staffa

Pomnik nagrobny na
zbiorowej mogile

Mogiła zbiorowa 122 ofiar pożaru w kopalni
„Heinitz” (Rozbark) w roku 1923.

2+5

Bytom - Rozbark

Kościół p.w. św. Anny
ul. Chorzowska 21

Tablica pamiątkowa w
tylnej części kościoła
(początkowo umieszczona była na wagoniku przed kościołem)

Pamięci górników którzy pracowali w kopalni „Łagiewniki –
Rozbark” w latach
1824 ÷ 2004.

2

Chwałowice

Patrz: Rybnik – Chwałowice – Kaplica św. Barbary w kościele Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – tablica

Czechowice Dziedzice

Kopalnia „Silesia”

Pomnik przy głównej
bramie kopalni

Pomnik ku pamięci ofiar pożaru w kopalni w
dniu 30.10.1979 r.

2

Czechowice Dziedzice

Kopalnia „Silesia”

Tablica z nazwiskami
ofiar wybuchu metanu

Polegli na posterunku pracy w dniu 28.06.1974
w wyniku wybuchu metanu

2

Czechowice Dziedzice

Kopalnia „Silesia”

Tablica z nazwiskami
ofiar pożaru

Polegli na posterunku pracy w dniu 30.10.1979
w wyniku pożaru

2

Czeladź

Cmentarz ul. Nowopogońska

Grób zbiorowy z pomnikiem

Mogiła 6 górników
kopalni „Saturn”
poległych podczas
pożaru w dniu
4.03.1898 r.
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Czeladź

Cmentarz ul. Nowopogońska

Grób zbiorowy z pomnikiem

Mogiła 4 górników
poległych w kopalni
„Wiktor” w Milowicach w dniu
9.12.1909 r.
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Czeladź

Cmentarz ul. Nowopogońska

Grób zbiorowy

Mogiła zbiorowa 4 ofiar poległych od kul policji
granatowej w dniu 3.04.1924 r. w obronie kopalni „Czeladź”

5

Czeladź

Cmentarz ul. Nowopogońska

Grób zbiorowy

5

Czeladź

Cmentarz ul. Nowopogońska

Dwa groby indywidualne
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Czeladź - Piaski

Ul. 3 kwietnia. Budynek dyrekcji dawnej
kopalni „Czeladź”

Tablica pamiątkowa

Cześć bohaterom, którzy zginęli od kul policji granatowej w dniu 3
kwietnia 1924 r. w walce o chleb i wolność.

2

Załoga kopalni „Czeladź”

Czeladź - Piaski

Ulica 3 kwietnia

Nazwa ulicy

Nazwa ulicy na pamiątkę tragicznych
wydarzeń w dniu 3
kwietnia 1924 r.

2

Czeladź - Piaski

Skwer przy ul. 3
kwietnia

Pomnik

Bohaterom poległym w walce o wolność i demokrację ( …. Sześć nazwisk poległych górników
kopalni „Czeladź”). Społeczeństwo osiedla Piaski.

2

Czerwionka Leszczyny

Kopalnia „Dębieńsko”

Dwie tablice pamiątkowe

Dwie tablice w ścianie budynku izby pamięci i
tradycji (d. cechowni) oraz marmurowy biały
krzyż ku pamięci ofiar m.in. pożaru w roku
1954.
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Czerwionka Leszczyny

Kopalnia „Dębieńsko”

Izba pamięci i tradycji
(d. cechownia)

Tablica z nazwiskami górników poległych w
kopalni

2

Częstochowa

Kościół św. Jakuba
(na zewnątrz od strony ul. Dąbrowskiego)

Tablica pamiątkowa

Ku czci żołnierzy – górników węgla kamiennego, uranu, kamieniołomów poległych na stanowiskach pracy represyjnej w latach 1949 ÷
1959.

2

Czyżowice

Kościół – kruchta
lewa

Tablica pamiątkowa

Ku czci św. Barbary dla tragicznie zmarłych
górników (7 nazwisk)

2

Dąbrowa Górnicza

Budynek dawnej RESURSY

Tablica pamiątkowa

Tablica upamiętniająca Eugeniusza Furmana,
górnika kopalni „Paryż” zamordowanego w
walce z reakcją 8.11.1918 r.

2

Dąbrowa Górnicza

Hala Widowiskowo –
Sortowa „Centrum”.
Park im. Gen. Hallera. Aleja Róż.

Tablica pamiątkowa na
zewnętrznym murze
hali

Tragicznej nocy z 20/21 września 1923 r. w wyniku nagłego pożaru w podziemiach kopalni
„Reden” zginęło 38 górników. Ku pamięci –
społeczeństwo Dąbrowy Górniczej.

2

Dąbrowa Górnicza

Ulica „Górników
Redenu”

Nazwa ulicy

Nazwa ulicy w hołdzie poległym górnikom kopalni „Reden”

2

Dąbrowa Górnicza

Ul. Perla 10. Teren
pokopalniany kop.
„Paryż”.

Dębieńsko

Głaz z tablicą

Pamięci górników kopalni „Paryż” zamordowanych w obozie
koncentracyjnym KL
Auschwitz Birkenau w
latach 1942 ÷ 1943
Patrz: Czerwionka – Leszczyny – Kopalnia Dębieńsko – dwie tablice oraz izba pamięci – tablica

2

Gliwice Centrum

Cmentarz komunalny
Ul. Kozielska

Grób indywidualny
Sektor B3, Rząd 7,
Grób 9

Grób Pawła Górka.
Zginął w kopalni
Sośnica 16.09.1970 r.

2

Gliwice Ligota Zabrska

Cmentarz komunalny
Ul. Św. Jacka

Grób indywidualny
Sektor C3, Rząd 2,
Grób 17

Grób Zbigniewa
Szczepanik. Zginął w
kopalni Sośnica
2.05.1996 r.

2

Gliwice Ligota Zabrska

Cmentarz komunalny
Ul. Św. Jacka

Grób indywidualny
Sektor B2, Rząd 29,
Grób 4

Grób Bronisława Szymkiewicz. Zginął w kopalni Sośnica 26.02.1955 r.

2

Gliwice Sośnica

Cmentarz parafialny

Kwatera 10 grobów

10 grobów obok siebie
ofiar katastrofy w kopalni „Sosnica” w dniu
31.05.1955 r.

5

Gliwice Sośnica

Cmentarz parafialny

Groby indywidualne
poległych górników

15 indywidualnych grobów (w różnych sektorach cmentarza) ofiar katastrofy w kopalni „Sośnica” w dniu 31.05.1955 r. (Patrz: Jak trafić w

Max 5x2

Polsce). Na zdjęciu: Grób rodzinny poległego w
tej katastrofie Mariana Kluczny

Gliwice Sośnica

Kopalnia „Sośnica”

Pomnik na terenie koPomnik pamięci poległych górników kopalni
palni w pobliżu głównej „Sośnica”
bramy

2

Jastrzębie Zdrój

Kopalnia „Jas-Mos”

Tablica pamięci na
ołtarzu św. Barbary w
cechowni

Pamięci poległych na
stanowiskach pracy
braci górników KWK
„Jas-Mos”.
Cześć ich pamięci.

2

Jaworzno Niedzieliska

Kopalnia „Jan Kanty”

Płyta z nazwiskami
poległych górników w
KWK „Jan Kanty”.
Pomnik ustawiony pod
dzwonami przy kościele św. Jana Kanty (ul.
Wiejska)

„By pamięć w nas została”

2

Jaworzno Łubowiec

Upadowa „Danuta”
przy kopalni „Komuna Paryska”

Pomnik z nazwiskami
tragicznie zmarłych
górników. Pomnik
ustawiony na ul. Zubrzyckiego (za osiedlem, obok Ogrodu
Działkowego, przed
garażami).

W hołdzie górnikom, którzy
zginęli tragicznie 26.08.1954
r. w zatopionej upadowej
„Danuta”

2

Jugów

Cmentarz

Kaplica oraz teren po
zlikwidowanych mogiłach poległych górników

Kapliczka w formie dwóch ścian skrzydeł z
drewnianymi tablicami, zawierającymi nazwiska poległych w katastrofie
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Katowice - Brynów

Kościół Podw. Krzyża
Świętego

Lewa strona kruchty –
tablica płaskorzeźba

Tablica – płaskorzeźba z nazwiskami górników
zastrzelonych w kopalni „Wujek” w grudniu
1981r.

2

Katowice - Brynów

Kościół Podw. Krzyża
Świętego

Plac kościelny.
Dąb Jubileuszowy. Za
krzyżem i pomnikiem
po lewej stronie kościoła.

Dąb Jubileuszowy posadzony
dla uczczenia 1050 rocznicy
chrztu Polski 996 ÷ 2016 oraz
35 rocznicy pacyfikacji kopalni
„WUJEK” 16.12.1981

2

Katowice - Brynów

Kościół Podw. Krzyża
Świętego

Plac kościelny.
Dąb Wolności. Po prawej stronie kościoła.

Dąb Wolności posadzony dla uczczenia 25 - lecia Wolności 1989 ÷ 2014 i upamiętnienie ofiar
pacyfikacji kopalni „WUJEK” 16.12.1981 r.

2

Katowice - Brynów

Kopalnia „Wujek”

Pomnik „Dziewięciu z
Wujka”

Krzyż

5

Katowice - Brynów

Kopalnia „Wujek”

Pomnik „Dziewięciu z
Wujka”

Symboliczna przewrócona brama kopalni

5

Katowice - Brynów

Kopalnia „Wujek”

Pomnik „Dziewięciu z
Wujka”

Tablice pamiątkowe

5

Katowice - Brynów

Kopalnia „Wujek”

Muzeum – Izba Pamięci Kopalni Wujek

Katowice - Brynów

Kopalnia „Wujek”

Budynek dyrekcji kopalni. Tablica nr 1 na
zewnątrz budynku.

Katowice - Brynów

Kopalnia „Wujek”

Budynek dyrekcji kopalni. Tablica nr 2 na
zewnątrz budynku.

Katowice - Brynów

Kopalnia „Wujek”

Budynek dyrekcji kopalni. Tablica nr 3 na
zewnątrz budynku.

5

2
W czterdziestolecie PL
górnikom kop. Wujek poległym w walkach o wolność narodową, sprawiedliwość społeczną i na stanowiskach pracy
W hołdzie represjonowa2
nym żołnierzom – górnikom, którzy przymusowo
pracowali i ginęli w kopalniach węgla, rud uranu i w
kamieniołomach w latach
1949 ÷ 1959
Tu w kop. Wujek pracował i kierował walką 2
rewolucyjną górników i robotników śląskich –
Paweł Bluszcz – członek komitetu „21”, członek
komitetu okręgowego KPP, współorganizator
PPR na Śląsku. Zamordowany przez okupanta.

Katowice - Brynów

Ulica „Dziewięciu z
Wujka”

Nazwa ulicy

W hołdzie poległym górnikom kopalni Wujek w
czasie jej pacyfikacji w grudniu 1981 r.

2

Katowice - Brynów

Ulica Gallusa 5

Szkoła Podstawowa nr
5 im. Dziewięciu Górników z Wujka

Nazwa szkoły (patronat)

2

Katowice - Brynów

Ulica Gallusa 5

Szkoła Podstawowa nr
5 im. Dziewięciu Górników z Wujka

Sztandar szkolny

2

Katowice - Brynów

Ulica Gallusa 5

Szkoła Podstawowa nr
5 im. Dziewięciu Górników z Wujka

Gablotka z fotografiami poległych górników

2

Katowice - Centrum

Katedra Chrystusa
Króla

Obelisk w kaplicy św.
Barbary

Monumentalny obelisk ku pamięci poległych
górników

2

Katowice - Centrum

Cmentarz przy ul.
Francuskiej

Grób indywidualny

Miejsce spoczynku Bogusława Kopczyk (ob. z
żoną) jednej z dziewięciu ofiar pacyfikacji ko-

2

palni „Wujek”

Katowice - Centrum

Cmentarz przy ul.
Murckowskiej

Grób indywidualny
Sektor 3, rząd 4, grób 1

Katowice - Centrum

Cmentarz przy ul.
Murckowskiej

Grób indywidualny
Sektor 3, rząd 4, grób 2

Katowice - Centrum

Kościół garnizonowy.
Ul. M.C.Skłodowskiej

Tablica pamięci na
lewym filarze

Katowice - Dąb

Cmentarz ul. Bracka

Mogiła zbiorowa z pomnikiem nagrobnym

Miejsce spoczynku
Kazimierza Pałygiewicz, górnika który
zginął tragicznie w
Kop. Katowice w dniu
18.03.1989 r
Miejsce spoczynku Ireneusza Więcek, górnika
który zginął tragicznie w Kop. Katowice w dniu
18.03.1989 r

Ku pamięci represjonowanych żołnierzy – górników, którzy zginęli w kopalniach węgla kamiennego, rud uranu oraz w kamieniołomach

Wspólna mogiła 39 ofiar pożaru w kopalni
„Kleofas” w roku 1896

2

2

2
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Katowice - Kostuchna

Kopalnia „Boże Dary” (w likwidacji)

Kaplica św. Barbary w
cechowni kopalni

Tablica z nazwiskami
24 ofiar pożaru w kopalni w dniu
18.07.1956 r

2

Katowice - Kostuchna

Cmentarz parafii
Trójcy Przenajświętszej

Groby indywidualne
(aktualnie już rodzinne)

Aleja z 11 grobami ofiar poległych w kopalni
„Boże Dary” w dniu 18.07.1956 r.

5

Katowice – Kostuchna

Cmentarz parafii
Trójcy Przenajświętszej

Grób indywidualny

Grób Krzysztofa Machulec, zginął tragicznie w
kopalni

2

Katowice - Ligota

Centralny Szpital
Kliniczny

Tablica pamięci

W Centralnym Szpitalu Klinicznym gdzie we
wrześniu 1980 r. zrodziła się SOLIDARNOŚĆ
Śląskiej Akademii Medycznej zorganizowano
pomoc górnikom rannym 16 grudnia 1981 r.
podczas przeprowadzonego w czwartym dniu
stanu wojennego zbrodniczego ataku ZOMO na
kopalnię WUJEK

2

Katowice - Nikiszowiec

Plac kościoła św. Anny

Tablica na murze otaczającym plac kościelny – od strony placu po
lewej stronie kościoła.

Katowice - Nikiszowiec

Plac kościoła św. Anny

Tabliczki na cegłach
Na cegłach muru umocowane są tabliczki z namuru otaczającego plac zwiskami ofiar z kopalni „Giesche – Janów –
kościelny - od strony
Wieczorek”
placu po lewej stronie
kościoła

2

Katowice - Panewniki

Cmentarz przy ul.
Panewnickiej

Grób indywidualny

Miejsce spoczynku Józefa Czekalski, jednej z
dziewięciu ofiar pacyfikacji kopalni „Wujek”

2

Katowice - Piotrowice

Cmentarz przy ul.
Armii Krajowej

Grób indywidualny

Miejsce spoczynku Zbigniewa Wilk, jednej z
dziewięciu ofiar pacyfikacji kopalni „Wujek”

2

Katowice - Piotrowice

Cmentarz przy ul.
Armii Krajowej

Grób indywidualny

Miejsce spoczynku Ryszarda Gzik, jednej z
dziewięciu ofiar pacyfikacji kopalni „Wujek”

2

PRO MEMORIA
Górnikom, którzy stracili życie w kopalni „Giesche – Janów – Wieczorek” w 185 rocznicę powstania kopalni

2

Katowice - Załęże

Kościół św. Józefa
przy ul. Gliwickiej

Tablica pamięci

Ku pamięci 104 górników, którzy zginęli w
dniach 3 i 4. 03.1896 r. podczas pożaru w kopalni „Kleofas”. Wymienione są nazwiska
wszystkich ofiar.

2

Katowice - Załęże

Cmentarz przy kościele św. Józefa

Kwatera 8 grobów

Mogiły górników poległych w czasie pożaru w
kopalni „Kleofas”

5

Knurów

Park na rozwidleniu
ul. Dworcowej i Kopalnianej ( w pobliżu
kościoła św. św. Cyryla i Metodego

Pomnik

Pomnik ku czci 11 górników tragicznie zmarłych na stanowiskach pracy w kopalni „Knurów” w dniu 2.01.1917 r.

2

Knurów

Cmentarz

Grób indywidualny

2

Knurów

Stary cmentarz przy
ul. Cmentarnej

Tablica pamięci

Miejsce spoczynku Rudolfa Rolnik. Zginął w
kopalni 3.04.1995 r.
W hołdzie górnikom kopalni „Knurów” i
mieszkańcom miasta Knurów – ofiarom terroru
stalinowskiego, prześladowanym w obozach
pracy w kraju i w ZSRR w 1945 r.

2

Knurów

Izba pamięci i tradycji KWK Knurów

Dokumenty i pamiątki
z deportacji Górnoślązaków do ZSRR w
1945 r.

Koszalin

Cmentarz komunalny

Grób indywidualny

Miejsce spoczynku Janka Stawiśińskiego, jednej 2
z dziewięciu ofiar pacyfikacji kopalni „Wujek”.
„Ugodzony śmiertelną kulą 16.12.1981 r. w kopalni „Wujek” zmarł 25.01.1982 r. Miał lat 21

Koszalin

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

Tablica pamięci Janka
Stawisińskiego - wmurowana w zewnętrzną
ścianę kościoła

„Lecz mówię Wam, przyjaciołom moim; Nie
bójcie się tych, którzy zabijają ciało a potem
więcej uczynić nie mogą”. W V-tą rocznicę
śmierci Jana Stawisińskiego, górnika zastrzelonego w kopalni „Wujek”

2

Koszalin

Zbieg ulic: Zwycięstwa i Janka Stawisińskiego (Obwodnicy
Śródmiejskiej)

Obelisk

Obelisk w formie głazu z tablicą upamiętniający
Janka Stawisińskiego poległego w czasie pacyfikacji kopalni „Wujek”

2

Koszalin

Obwodnica Śródmiejska im. Janka Stawisińskiego

Nazwa ulicy – od Ronda Solidarności do
skrzyżowania z ulicami: Zwycięstwa i Pileckiego

Nazwa ulicy upamiętniająca Janka Stawisińskiego poległego w czasie pacyfikacji kopalni
„Wujek”

2

2

Koszalin

Instytut Pamięci Narodowej. Ul. Andersa
34

Wystawa

Wystawa poświęcona pacyfikacji kopalni „Wujek” w dniu 16.12.1981 r oraz jej ofiarom w tym
mieszkańcowi Koszalina Jankowi Stawisińskiemu

Kowary

Budynek „B” Ratusza

Tablica na zewnętrznej
ścianie

Pamięci Kowarskich
gwarków górników
rud żelaza, górników
rud uranu represjonowanych politycznie
żołnierzy - górników
którym zawdzięczamy
powstanie i rozwój
miasta.

Krostoszowice

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Teren byłego
szybu VII kop.1-Maja

Obelisk z tablicą pamięci

Leszno

Kościół Świętego
Krzyża

Pomnik na placu
kościelnym

Tablica upamiętniająca trzech górników,
którzy zginęli w szybie
VII kopalni „1-Maja”
w dniu 28.09.1969 r.
oraz górników poszkodowanych w tej
katastrofie
Represjonowanym żołnierzom – górnikom w
kopalniach węgla, uranu i kamieniołomach.
1949 ÷ 1959.

2

2

2

2

Licheń Stary

Sanktuarium

Pomnik na placu przed
sanktuarium

Pomnik ku pamięci
represjonowanych
żołnierzy – górników.

2

Ludwików Kłodzki Miłków

Droga z Ludwikowic
Kłodzkich do Jugowa
(ul. Fabryczna)

Obelisk

Obelisk upamiętniający górników, którzy zginęli w 1930 roku w kopalni „Wenceslaus” (stary i
nowy

2

Łaziska Górne

Cmentarz

Tablica na kaplicy
cmentarnej

Błogosławieni, którzy umierają w Panu. Pamięci tragicznie zmarłym górnikom

2

Mielec

Bazylika p.w. Św.
Tablica na zewnątrz
Mateusza
bazyliki
Cmentarz ewangelicki Grób indywidualny

Tablica upamiętniająca represjonowanych żołnierzy – górników
Miejsce spoczynku Joachima Gnida, jednej z
dziewięciu ofiar pacyfikacji kopalni „Wujek”

2

Mikołów

2

Miłków

Patrz: Ludwików Kłodzki

Mysłowice

Cmentarz (duży)

Tablica na zewnętrznej
tylnej stronie kaplicy.

Tablica

2

Mysłowice

Kopalnia „Mysłowice”

Obelisk na terenie kopalni.
Wejście na teren kopalni od strony ul. Bytomskiej

Obelisk ku pamięci ofiar strajku przed wybuchem powstania śląskiego – rozstrzelanych na
terenie kopalni Franciszka Graca i Franciszka
Magdziorza

2

Mysłowice

Kopalnia „Mysłowice”

Pomnik – tablice.
Wejście na teren kopalni od strony ul. Bytomskiej

Pomnik w postaci
czterech tablic (w tym
3 z nazwiskami górników poległych w kopalni „Mysłowice” w
latach 1945 ÷ 2003

2+2

Mysłowice

Rondo im. Górników
kopalni Mysłowice

Nazwa ronda

Nazwa upamiętniająca
wszystkich górników
kopalni Mysłowice w

2

tym górników poległych pod ziemią kopalni
Mysłowice - Wesoła

Kopalnia „Wesoła”

Tablice na budynku
dyrekcji kopalni

Tablica 1(lewa):
„Pamięć nie zna granic czasu”. Górnikom,
którzy swe życie oddali kopalni „Wesoła”

Mysłowice - Wesoła

Kopalnia „Wesoła”

Tablica przy ołtarzu
św. Barbary w cechowni kopalni

Na cześć tych, którzy pełniąc zaszczytną służbę
górniczą, ponieśli ofiarę życia. Załoga kopalni
„Mysłowice”.

2

Mysłowice - Wesoła

Kopalnia „Wesoła”

Cechownia kopalni

Tablica z nazwiskami 19 górników, którzy
zginęli w 1987 roku w kopalni „Mysłowice”.

2

Tablica 2 (prawa):
Dla upamiętnienia
ofiar katastrofy
górniczej z dnia
6.10.2014 r.
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