JAK ODNALEŹĆ MIEJSCA PAMIĘCI
OFIAR GÓRNICZEGO STANU W POLSCE
Uwaga: Niniejszy informator nie ujmuje wszystkich miejsc pamięci lecz tylko te do których
muszą być podane dodatkowe informacje aby względnie łatwo tam trafić. Informacje będą
systematycznie uzupełniane w miarę ich napływu po lokalizacji kolejnych miejsc pamięci.
Poniższe informacje należy traktować tylko jako wskazówki a nie jako dokumentację. Pełny
wykaz miejsc pamięci podany jest w pliku „Miejsca pamięci górniczego stanu – Polska.
Część I i II.

Będzin – Góra Zamkowa – Cmentarz Rzymsko-Katolicki.

Cmentarz przy ul. Podzamcze. Mogiła
zbiorowa i pomnik tragicznie zmarłych
górników znajduje się w pobliżu kościoła
cmentarnego pw. św. Tomasza z Cantenbury. Na zdjęciu kościół z tyłu widocznego pomnika.

Boguszów Gorce.
Droga Krzyżowa Górniczego Trudu usytuowana jest na trasie zielonego szlaku prowadzącego
z Rynku na szczyt Chełmca. Na kamienicy przy ulicy wychodzącej z Rynku w kierunku
Chełmca umieszczona jest duża tablica informacyjna – „Góra Chełmiec. Droga Krzyżowa
Trudu Górniczego”. Podążając zielonym szlakiem trafimy na obelisk początkowy oraz na
czternaście stacji tej drogi krzyżowej. Ostatnia, czternasta stacja znajduje się w pobliżu samego szczytu nieopodal wysokiego metalowego krzyża.

Bojszowy. Ulica Dworzysko.
Bojszowy to miejscowość gminna w powiecie bieruńsko – lędzińskim przy drodze
931 z Bierunia do Pszczyny. Ten piękny
pomnik św. Barbary z tablicami pamięci
ofiar górniczego stanu usytuowany jest na
ul. Dworzysko w pobliżu skrzyżowania z
ul. Gościnną.

Bytom – Rozbark – Kościół św. Anny N 50020,368’, E 018056,111’
Symboliczna węglarka upamiętniająca górników którzy pracowali w kopalni „Łagiewniki –
Rozbark” w latach 1824 – 2004, (w tym ofiar poległych z różnych przyczyn w tych kopalniach) stoi na placu kościoła p.w. św. Anny przy ul. Chorzowskiej w pobliżu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Obecnie tablica umieszczona jest wewnątrz kościoła w jego
tylnej części po lewej stronie głównego wejścia do kościoła..

Bytom – Rozbark – CSRG N 50020,299’ , E 018056,205’
Przed siedzibą Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego 25 znajduje się pomnik trudu ratowniczego a obok granitowa tablica pamięci z nazwiskami ratowników górniczych poległych
w czasie pełnienia służby ratowniczej.

Bytom – Rozbark – Cmentarz N 50021,272’ , E 018056,053’
Cmentarz parafii św. Jacka znajduje
się przy ul. Staffa. Jadąc z centrum
Bytomia ulicą Witczaka około
500 m. w kierunku Piekar skręcamy
w prawo w ulicę Staffa. Po lewej
stronie alejki około 50 m. od końca
jest mogiła poległych górników.

Bytom – Centrum . Cmentarz przy ul. Kraszewskiego
N50021,287’ , E 018054,852’
Cmentarz zlokalizowany jest pomiędzy ulicą Kraszewskiego i Woźniaka.
Wchodząc na cmentarz od ulicy Kraszewskiego należy udać się alejką do końca.
Pomnik i mogiła znajduje się po prawej stronie alei przy ogrodzeniu przed
bramką wyjściową. Wchodząc na cmentarz od strony ulicy Woźniaka – pomnik i
mogiła znajduje się po lewej stronie wejścia przy samym ogrodzeniu

Bytom – Centrum. Park miejski im. Kachla.
N 50020,956’ , E 018054,696’
Park zlokalizowany jest pomiędzy
ulicami Wrocławską oraz Chrzanowskiego. Pomnik usytuowany jest
naprzeciw Urzędu Miasta od strony
ulicy Chrzanowskiego.

Bytom Miechowice. Cmentarz. N 50021,496’ , E 018051.475’
Stara część cmentarza znajduje się z tyłu kościoła św. Krzyża. Przy ogrodzeniu od strony ul. Andersa znajduje się pomnik oraz mogiła zbiorowa górników poległych w kopalni Miechowice. Obok pomnika stoi figura św. Barbary (zdjęcie lewe). Na nowej części cmentarza (pomiędzy ulicą Andersa i Warszawską), powyżej kaplicy cmentarnej z
lewej strony znajduje się pomnik i mogiła poległych górników w Castellengogrube w
dniu 5 kwietnia 1920 roku (zdjęcie prawe).

Bytom Miechowice. Ulica Francuska.
N 50021,201’ , E 018050,498’
Pomnik pierwotnie ustawiony na terenie zlikwidowanego szybu Południowego kopalni Miechowice.
Obecnie pomnik ustawiony jest na
nowym miejscu w rejonie skrzyżowania ulicy Francuskiej z ulicą Racjonalizatorów.

Bytom Łagiewniki. Kościół św. Jana Nepomucena .
N 50019,657’ , E 018055,919’
Kościół św. Jana Nepomucena znajduje się
przy ulicy św. św. Cyryla i Metodego. W
kruchcie kościoła znajduje się (poniżej obrazu św. Barbary) tablica upamiętniająca
m.in. poległych górników w kopalniach
Łagiewniki i Rozbark w latach 1824 ÷
2004.

Bytom Łagiewniki. Cmentarz parafii św. J. Nepomucena.
N50019,483’ , E 018056,420’
Cmentarz zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Chorzowską oraz Adamka. Mogiła
zbiorowa poległych górników wraz z pomnikiem znajduje się w pobliżu głównej
alei cmentarza na polu nr 13 około 100 m od ulicy Chorzowskiej. Mogiła jest opasana łańcuchem na słupkach.

Czeladź – cmentarz.
Cmentarz parafialny zlokalizowany jest w centrum miasta pomiędzy ulicami Nowopogońską, Cmentarną i Reymonta. Wszystkie miejsca pamięci
ofiar górniczego stanu znajdują się w pobliżu głównego wejścia na cmentarz od strony ulicy Nowopogońskiej. Udając się główną alejką w górę
cmentarza patrzymy w lewo. Widać najwyższe białe posągi dwóch pomników na zbiorowych mogiłach górników kopalni Saturn oraz kopalni Wiktor.

Do kolejnych mogił dojdziemy idąc dalej w górę główną aleją do pierwszej alejki
w prawo (obok drzew). W rzędzie po prawej stronie alejki znajdziemy pozostałe
mogiły miejsca pamięci górniczej.

Czeladź – Piaski. Ulica 3-go kwietnia.
Tablica umieszczona jest na budynku administracyjnym dawnej kopalni „Czeladź”.

Czyżowice. Kościół pw. Chrystusa Króla.
Tablica pamiątkowa ku czci św. Barbary dla tragicznie zmarłych górników (siedem nazwisk)
znajduje się w tylnej części kościoła we wnęce po lewej stronie wejścia głównego. Obok znajduje się duża tablica z nazwiskami ofiar wojen.

Dąbrowa Górnicza – ul. Górników Redenu
N 50019,541’ , E 019011,363’

Ulica Górników Redenu znajduje się od
drogi 910 Królowej Jadwigi ( w okolicy
Parku im. gen. Hallera) do ulicy M. Konopnickiej.

Dąbrowa Górnicza – Aleja Róż. Park gen. Hallera.
N 50019’218
E 19011’425
Tablica pamiątkowa umieszczona jest na ścianie zewnętrznej Hali Widowiskowo – Sportowej.

Dąbrowa Górnicza – ul. Perla. Obelisk.
N 50019’636 E 19009’849
Obelisk usytuowany jest na terenie byłej kopalni „Paryż”. Jest to wysoka ok. 2 m. bryła
z umieszczoną na niej tablicą z nazwiskami poległych górników.

Gliwice Sośnica – Cmentarz.

N 50017’949 E 18043’563

Kwatera 10-ciu grobów oraz kilkanaście grobów pojedynczo w różnych sektorach znajduje
się na cmentarzu przy ul. Cmentarnej.
Na zdjęciu widać lokalizację mogił (ogrodzenie cmentarza oraz droga za nim).

Poniżej zamieszczony jest plan cmentarza oraz wykaz nazwisk górników którzy zginęli śmiercią tragiczną w kopalni Sośnica. Na planie cmentarza naniesiono numerację zgodną z wykazem
nazwisk.

1 Fotta Józef

2 Pryczek Zdzisław

3 Jaroszek Henryk

4 Kraśniewski Jerzy

5Wróciński Kazimierz

9 Soja Jan

10Wójtowicz Edward

12 Płatnerz Piotr

13Kondratowicz Lucjan

8Chanas Grzegorz

11Wiśniewski Eugeniusz

7Urzędowski Lesław

6 Kluczny Marian

14Chwolka Michał

15 Magda Jan

Gliwice Sośnica – KWK „Sośnica”.
Pomnik upamiętniający górników poległych w kopalni „Sośnica” znajduje się na terenie kopalni „Sośnica” w pobliżu głównej bramy wjazdowej i wejściowej na kopalnię. Wymagana jest
zgoda kierownictwa kopalni na wejście na teren kopalni.

Jastrzębie Zdrój – Kopalnia „Jas – Mos”.
Tablica pamięci umieszczona jest na ołtarzu św. Barbary w budynku cechowni kopalni. Wymagana jest zgoda kierownictwa kopalni na wejście na teren zakładu.

Jaworzno – Niedzieliska ul. Wiejska 42
Pomnik w postaci granitowej płyty z nazwiskami poległych górników w kopalni „Jan Kanty”
po roku 1945 znajduje się obok kościoła św. Jana Kantego. Kościół św. Jana Kantego przy ulicy Wiejskiej, w po-bliżu ul. Szczakowskiej i w pobliżu Parku im. Lotników Polskich

