
MIEJSCA UPAMIĘTNIAJĄCE OFIARY GÓRNICZEGO STANU – POLSKA 

Część 2  
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 Opis Punkty/Foto 

Niedośpielin, gm. Wiel-

gomłyny, pow. ra-

domszczański, woj. 

łódzkie 

Cmentarz 

51
0 
1

’ 
0,19

’’
 N 

19
0 
44

’ 
7,40

’’
 E 

 

Grób indywidualny Miejsce spoczynku Andrzeja Pełki, jednej z dzie-

więciu ofiar pacyfikacji kopalni „Wujek” w grud-

niu 1981 r. 

2 

 

Niedośpielin, gm. Wiel-

gomłyny, pow. ra-

domszczański, woj. 

łódzkie 

Cmentarz Obelisk z tablicą pa-

miątkową 

 

2 

 

Nowa Ruda Cmentarz miejski 

(górna część).   
przy ul. Cmentarnej 11 

Pomnik  Pomnik poświęcony 186 górników, którzy zginęli 

w 1941 roku w kopalni „Ruben” 

2 

 

Nowa Ruda Cmentarz miejski 

(górna część). 

przy ul. Cmentarnej 11 

Kwatera kamiennych 

grobów zbiorowych 

Osobna kwatera górników poległych w kopalni 

„Ruben” po wyrzucie gazów i skał w dniu 

10.05.1941 r. 

2+5 

 



Nowa Ruda Skwer przed Miejskim 

Domem Kultury przy 

ul. Strzeleckiej. 

Obelisk z tablicą pamię-

ci 

W hołdzie górnikom noworudzkim poległym na 

stanowisku pracy w latach 1945 – 1980. 

2 

 

Nowa Ruda Muzeum Górnictwa (d. 

kopalnia „Piast”) . 

Obecnie: Turystyczna 

Kopalnia Węgla. 

Ul. Obozowa 4 

Tablica pamiątkowa – 

umieszczona w wyrobi-

sku podziemnym sztolni, 

na podszybiu szybu 

Piast II 

Tablica ku czci górników, którzy zginęli na Polu 

„Piast” w trakcie wykonywania swych powinno-

ści. Odsłonięta i poświęcona 15.09.2014 r. w 10-tą 

rocznicę zakończenia wydobycia węgla na Polu 

„Piast” 

2

 

Nowa Ruda - Drogosław Obok kościoła św. 

Barbary 

Kompleks: 3 tablice 

pamięci, replika szybu 

„Piast”, 2 wagoniki, 

figura św. Barbary 

Miejsce pamięci poświęcone poległym niemieckim 

i polskim górnikom, którzy zginęli w kopalniach w 

latach: 1928, 1930, 1931, 1941, 1946, 1958, 1976, 

1979. 

2 

 

Nowy Sącz Kościół pw. św. Kazi-

mierza 

Tablica pamiątkowa Żołnierzom – Górnikom z okręgu Nowosądeckie-

go, którzy w wyniku represji politycznej w latach 

1949 – 1959 zostali przymusowo skierowani do 

pracy w kopalniach węgla, rud uranu i kamienio-

łomach. 

2 

 



Piekary Śląskie  Bazylika NMP  Tablica pamiątkowa  Ku pamięci represjo-

nowanych żołnierzy – 

górników, którzy zgi-

nęli w kopalniach wę-

gla kamiennego, rud 

uranu oraz w kamie-

niołomach w latach 

1949 ÷ 1959  

 

2  

 

Piekary Śląskie.  Plac Rajski przy ba-

zylice  

Tablica  Kopalnia Węgla Kamiennego „Piekary”  

1954 – 2014  

Pani Piekarskiej Matce Sprawiedliwości i Miło-

ści Społecznej z wdzięcznością za opiekę nad 

pracownikami oraz ich rodzi-nami w 60-tą 

rocznicę uruchomienia ko-palni „Piekary” oraz 

w hołdzie górnikom, którzy oddali życie na sta-

nowiskach pra-cy.  

2  

 
Piekary Śląskie -

Brzozowice  

Obok przystanku 

autobusowego przed 

kościołem.  

Pomnik (przeniesiony z 

terenu byłej kopalni 

Andaluzja 

Pomnik poświęcony pracownikom kopalni An-

daluzja pomordowanym w czasie II wojny świa-

towej  

2  

 
Piotrków Kościół Tablica W hołdzie represjonowanym żołnierzom - gór-

nikom będących ofiarami represji okresu stali-

nowskiego, poległym w latach 1949-1959 pod-

czas przymusowej pracy w kopalniach węgla 

kamiennego, uranu i kamieniołomach. 

2 

 
Przemyśl  Kościół karmelitów 

bosych pw. Św. Te-

resy z Avilla  

Tablica wewnątrz ko-

ścioła  

Św. Barbaro w opiece miej dusze żołnierzy – 

górników z wojskowych batalionów pracy któ-

rzy ponieśli śmierć podczas przymusowej pracy 

w latach 1949 – 1959 lub odeszli na wieczną 

wartę do pana …  

2  



Przyszowice  Cmentarz  Pomnik – tablica  W hołdzie górnikom ofiarom pożaru w kopalni 

„Makoszowy” w dniu 28 sierpnia 1958 roku.  

2  

 
Przyszowice  Cmentarz  Pięć indywidualnych 

mogił (jedna kwatera)  

Pięć grobów górników ofiar pożaru w kopalni 

„Makoszowy” w dniu 28 sierpnia 1958 roku.  

5  

 
Radlin – Biertułtowy  Kościół WNMP  Tablica  Tragicznie poległym i zmarłym pracownikom 

kopalni Marcel.  

2  

 
Radlin – Biertułtowy  Cmentarz  Pomnik i mogiła zbio-

rowa  

Ofiary żywcem wrzucone do szybu „Re-den” w 

styczniu 1945 r. wydobyte po wojnie.  

2 + 5 

 
Radlin – Biertułtowy  Cmentarz  Pomnik i mogiła zbio-

rowa  

Zbiorowa mogiła 86 żołnierzy Armii Czerwonej 

pracujących w kopalni Marcel zamordowanych 

przez hitlerowców.  

2 + 5 

 



Radlin – Reden  Park im. Ofiar Szybu 

Reden ( im. ZBOWi-

DOWCA) – ul. Ry-

dułtowska  

Pomnik  Dla upamiętnienia miejsca zbrodni mieszkań-

ców Radlina i okolic, ofiar żywcem lub zastrze-

lonych wrzuconych do szybu Reden w styczniu 

1945 roku przez hitlerowskiego okupanta, przed 

samym wyzwoleniem Radlina.  

5  

 
Radlin – Reden  Park im. Ofiar Szybu 

Reden ( im. ZBOWi-

DOWCA) – ul. Ry-

dułtowska  

Park im. Ofiar Szybu 

Reden  

Jak wyżej  

 

2  

 

Radlin – Reden  Park im. Ofiar Szybu 

Reden – ul. Ryduł-

towska  

Mogiła zbiorowa w wy-

robiskach podziemnych 

szybu Reden.  

Ofiary zastrzelone lub żywcem wrzucone do 

szybu Reden w styczniu 1945 roku przez hitle-

rowskiego okupanta, przed samym wyzwole-

niem Radlina a nie wydobyte.  

5  

Bez zdjęcia 

Radom  Plac Konstytucji 3 

Maja obok kościoła 

garnizonowego św. 

Stanisława Biskupa  

Pomnik (obelisk)  Pamięci żołnierzy – górników przymusowo za-

trudnionych przez reżim komunistyczny w ko-

palniach węgla kamiennego, rud uranu i ka-

mieniołomach, którzy zginęli w latach 1949 – 

1959.  

2  

 
Radomsko Ul. Narutowicza 3 

Klasztor Franciszka-

nów 

Tablica po lewej stro-

nie wejścia 

W hołdzie represjonowanym politycznie żołnie-

rzom – górnikom ofiarom reżimu stalinowskie-

go poległym w latach 1949 ÷ 1959 podczas 

przymusowej pracy w kopalniach uranu, węgla 

kamiennego i kamieniołomach 

2 

 



Radzionków  Kościół św. Wojciecha  Tablice  

 

 

Wszystkim górnikom tragicznie zmarłym w 

różnych kopalniach.  

2 + 2  

  

 

 

 

 
Radzionków Centrum Ulica Św. Wojciecha. 

Dawny dworzec PKP 

Centrum Dokumenta-

cji Deportacji Górno-

ślązaków do ZSRS w 

1945 roku. 

 
 

5 

    

Radzionków Centrum Ulica Św. Wojciecha. 

Dawny dworzec PKP 

Centrum Dokumenta-

cji Deportacji Górno-

ślązaków do ZSRS w 

1945 roku. 

Pomnik (Wagon – tzw. 

Krowiok) na skwerze 

przed budynkiem Cen-

trum Dokumentacji De-

portacji 

 

2 

 
Radzionków Mini Skansen Gór-

niczy – ul. 

Z.Nałkowskiej  

Tablica 1 na zewnątrz 

kaplicy św. Barbary 

W hołdzie górnikom 

pracującym w ob-

szarze górniczym 

KWK Radzionków w 

latach 1871 – 2001.  

2 

 
Radzionków  Mini Skansen Gór-

niczy – ul. Z. Nał-

kowskiej  

Tablica 2 na zewnątrz 

kaplicy św. Barbary 

Tu zginął bohaterską śmiercią w obronie kopal-

ni z rąk najeźdźców hitlerowskich w dniu 

1.09.1939r. strażnik Marian Czerwiński w wie-

ku lat 41. Cześć jego pamięci.  

2 

 



Rostarzew, gm. Rako-

niewice, pow. grodziski 

woj. Wielkopolskie  

Cmentarz  

520 8’ N  

160 12’ E  

Grób indywidualny  Miejsce spoczynku Zenona Zając, jednej z 

dziewięciu ofiar pacyfikacji kopalni „Wujek”  

2  

 

Ruda Śląska – Kochło-

wice  

Kopalnia „Wujek –

Śląsk”. Ruch „Śląsk”  

Pomnik przy kopalni  Ku pamięci 20 ofiar katastrofy górniczej w dniu 

18.09.2009 r.  

2  

 
Ruda Śląska – Godula  Cmentarz przy ul 

Goduli  

Pomnik i Mogiła zbio-

ro-wa 1  

9 ofiar tragedii w kopalni „Paweł” w dniu 

22.04.1879 r.  

2 + 5  

 
Ruda Śląska – Godula  Cmentarz przy ul 

Goduli  

Pomnik i Mogiła zbio-

ro-wa 2  

4 ofiary z kopalni „Paweł” poległe w ko-palni 

„Wanda-Lech” w dniu 11.02.1912  

2 + 5  

 
Ruda Śląska – Godula  Cmentarz przy ul 

Goduli  

Mogiła zbiorowa 3  2 ofiary tragedii w kopalni „Paweł” w dniu 

16.02.1917 r.  

2  

 
Ruda Śląska – Halem-

ba  

Kopalnia „Halem-ba”  Pomnik przed kopal-

nią.  

Pomnik w postaci symbolizowanego krzyża z 

zegarem poświęcony ofiarom katastrof w ko-

palni „Halemba” (w tym w roku 2006). Bez ta-

blicy informacyjnej.  

2 

  



Ruda Śląska – Halem-

ba  

Cmentarz przy ul 1 

Maja  

Pomnik  Pomnik w formie dużej tablicy z wyka-zem 

górników, którzy zginęli pod ziemią kopalni 

Halemba. Razem krzyż oraz druga tablica wy-

kaz ofiar wojennych  

2  

 
Ruda Śląska – Halem-

ba  

Cmentarz przy ul 1 

Maja  

Pomnik  Pomnik w formie obelisku  2  

 
Ruda Śląska Nowy By-

tom  

Kapliczka górnicza  

na ul. Pokoju  

Kaplica  Kapliczka ku pamięci wszystkich ofiar kopalni 

„Pokój” .  

         

2  

 
Ruda Śląska Nowy By-

tom  

Kopalnia „Pokój” 

KSRG  

Grota   2 

 
Ruda śląska Nowy Wi-

rek  

Kopalnia Halemba 

Wirek. Ruch Wirek – 

w likwidacji  

Pomnik  W dowód pamięci górniczego trudu wszystkich 

pokoleń  

2 

 



Ruda Śląska – Orze-

gów  

Stary cmentarz  

ul. Orzegowska  

Pomnik i mogiła zbio-

rowa  

Mauzoleum Górników, którzy zginęli w kopalni 

„Karol” w 1898 roku.  

2 + 5  

 
Ruda Śląska – Orze-

gów  

Stary cmentarz  

ul. Orzegowska  

Pomnik i mogiła zbio-

rowa  

Mogiła 3 górników, którzy zginęli 18.11.1912r. 

w kop. Gouhardt (p.Karol)  

2 + 5  

 
Ruda Śląska Połu-

dniowa  

Cmentarz przy ul. 

Porębskiej  

Pomnik w murze ogro-

dzenia przy mogile 

zbiorowej 1  

Górnikom, którzy zginęli tragicznie w podzie-

miach, kopalni Rokitnica w dniu 9.04.1920r. 

oraz w kopalni Walenty-Wawel w dniach 5 i 

6.06.1920r. oraz 5.12.1920r.  

2  

 
Ruda Śląska Połu-

dniowa  

Cmentarz przy ul. 

Porębskiej  

Mogiła zbiorowa 1 

przed pomnikiem w 

murze ogrodzenia 

cmentarza  

Kwatera zbiorowa 16 górników którzy zginęli 

tragicznie w podziemiach różnych kopalń w 

różnych latach.  

 

 

 

 

5  

 

Ruda Śląska Połu-

dniowa  

Cmentarz przy ul. 

Porębskiej  

Pomnik i mogiła zbio-

ro-wa 2  

Mogiła 4 górników, którzy zginęli w dniu 

22.05.1935 roku w kopalni Walenty-Wawel.  

 

 

 

 

 

2 + 5  

 



Rybnik  Ul. Gliwicka. Park 

św. Jana Sarkandra – 

od strony ul. Ce-

gielnianej  

Obelisk – mogiła zbio-

rowa.  

 

Obelisk ustawiony w 1919 roku w miejscu zbio-

rowej mogiły rosyjskich jeńców wojennych z 

okresu I wojny światowej, którzy zginęli w ko-

palni „Rymer” w latach 1915 ÷ 1919.  

 

2 + 5  

 

 

Rybnik Boguszowice 

Stare  

Cmentarz Stary  Grób indywidualny  Grób indywidualny ratownika górnicze-go Ko-

palni Jankowice Józefa Trzeciak, który zginął w 

kopalni w czasie ćwiczeń ratowniczych w dniu 

13.04.1957 roku  

2  

 
Rybnik Boguszowice 

Stare  

Cmentarz Stary  Grób indywidualny  Grób indywidualny ratownika górnicze-go Ko-

palni Jankowice Edwarda Drynda, który zginął 

w kopalni w czasie ćwiczeń ratowniczych w 

dniu 13.04.1957 roku  

2  

 
Rybnik Boguszowice 

Stare  

Cmentarz Stary  Aleja poległych górni-

ków  

Kilkanaście ostatnich grobów górników pole-

głych tragicznie w kopalni Jankowice  

5  

 

  



Rybnik – Chwałowice  Kościół Sanktuarium 

p.w. Św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus  

Tablica w kaplicy św. 

Barbary  

Ofiarom górniczego trudu kopalni Chwałowice 

1903 – 1995 w hołdzie z darem modlitwy – bra-

cia górnicy  

2  

 
Rybnik Niedobczyce  Kościół pw. Najśw. 

Serca Pana Jezusa  

Tablica w kruchcie koś 

cioła  

Tragicznie poległym i zmarłym pracownikom 

kopalni „Rymer” w setną rocznicę kopalni – 

Boże prowadź ich z mroku ku wiecznej światło-

ści.  

 

 

 

2

 
Rybnik Niewiadom  Kościół Bożego Ciała i 

św. Barbary  

Tablica  Pamięci górników 

zmarłych i tych, któ-

rzy zginęli w podzie-

miach kopalni Hoym – 

Ignacy. 

  

 

 

 

2  

 

Rydułtowy  Cmentarz w centrum  Grób indywidualny  Grób poległego śmier-

cią górnika w roku 

1916 Roberta Adam-

czyk.  

 

2  

 



Rydułtowy  Ul. Ofiar Terroru  Pomnik  Więźniom podobozu KL Auschwitz pracującym 

w kop. Rydułtowy a mordowanych pod ścianą 

śmierci.  

2  

 
Siemianowice Śląskie - 

Michałkowice  

Teren byłej kopalni 

„Michał”. Ul. E. 

Orzeszkowej (obok 

LIDL)  

Obelisk z tablicą  W obronie kopalni 

przed bojówkarzami 

faszystowskimi zginęli 

we wrześniu 1939.  

 

2  

 
Siemianowice Śląskie – 

Michałkowice  

Park Tradycji. Te-ren 

byłej kopalni „Mi-

chał”  

Obelisk z tablicą  Górnikom, kerzy zgi-

nyli na szychcie na 

grubach Michał i Sie-

mianowice  

 

2  

 

Siemianowice Śląskie - 

Michałkowice  

Kościół św. Michała 

Archanioła (przed-

sionek)  

Tablica pamiątkowa  Upamiętnienie m.in. obrońców kopalni Michał 

w 1939 r.  

2  

 
Sosnowiec Jęzor Ul. Orląt Lwowskich Pomnik w postaci lam-

py bezpieczeństwa tzw. 

benzynki 

Upamiętnienie wszyst-

kich górników kopalni 

Niwka – Modrzejów, 

w tym górników pole-

głych w katastrofach 

pod ziemią. 

 

 

2 

 



Sosnowiec - Klimontów Ul. mjr Hubala  

Dobrzańskiego 

Tablica upamiętniająca 

Na ścianie frontowej 

obecnie siedziby  

Klimontowskiego  

Centrum Aktywności 

Rodzinnej 

 

 

2 

 
Sosnowiec – Ostrowy 

Górnicze 

Ul. gen. Waltera Jan-

ke 

Obelisk kamienny z 

tablicą oraz krzyż z 

nazwiskami ofiar za-

strzelonych i wrzuco-

nych do szybu Dorota 

  

2 + 5 = 7 

 
Sosnowiec Zagórze Kościół św. Joachima. 

Ul. Ks. J. Popiełuszki  

Krzyż ścienny z tablicą 

pamięci – obok boczne-

go ołtarza św. Barbary 

W hołdzie pomordowa-

nym synom ziemi zagłę-

biowskiej i tych, którzy 

zginęli na terenie związku 

sowieckiego w stalinow-

skich obozach ……… 

Wieczna cześć i chwała. 

Załoga KWK Porąbka – 

Klimontów oraz KWK 

Kazimierz - Juliusz  

 

 

2 

 

Sosnowiec Zagórze  Plac obok kościoła św. 

Joachima. Ul. Ks. J. 

Popiełuszki   

Pomnik – tablica pa-

mięci  

Wykaz ofiar wypad-

ków w kopalni „Mor-

timer –Porąbka”  

 

2  

 
Suszec  KWK Krupiński  Tablica pamięci w ko-

palnianej stacji ratow-

nictwa górniczego  

Piotr Kędzior, Eugeniusz Gąska – zginęli w 

dniu 6.05.2011 r. podczas akcji ratowniczej nio-

sąc pomoc poszkodowanym  

2 

 



Świętochłowice – 

Chropaczów  

Cmentarz  Mogiła zbiorowa 7 

ofiar i pomnik  

W dowód pamięci górników, którzy w dniu 

2.03.1904 r. zginęli śmiercią tragiczną w kopalni 

„Śląsk”.  

 

5 + 2 

  

 

 

Tarnogród, pow. biłgo-

rajski, woj. Lubelskie  

Cmentarz parafii 

Przemienienia Pań-

skiego  

Grób indywidualny  Miejsce spoczynku Józefa Giza, jednej z dzie-

więciu ofiar pacyfikacji kopalni „Wujek”  

2  

 
Tarnogród, pow. biłgo-

rajski, woj. lubelskie  

Kościół Przemienie-

nia Pańskiego  

Tablica epitafijna na 

ścianie dzwonnicy  

Ś.P. Józef Krzysztof Giza – Jeden z dziewięciu 

górników poległych w KWK „Wujek” prosi o 

modlitwę do Boga.  

W XX rocznicę wydarzeń. Katowice 

16.XII.2001  

2  

 
Tarnowskie Góry  Kościół pw. Św. Apo-

stołów Piotra i Pawła  

Fresk nad wejściem do 

kaplicy św. Barbary  

Fresk pt. „Transformacja 1989” poświęcony 

ofiarom II wojny światowej oraz poległym w 

roku 1981 górnikom.  

2  

 
Tarnowskie Góry – 

Bobrowniki Śląskie 

Kościół Przemienienia 

Pańskiego 

Tablica w kaplicy św. 

Barbary 

Tablica upamiętniająca poległych górników z 

różnych kopalń 

2 

 



Tarnobrzeg - Machów Były Kombinat Prze-

twórstwa Siarki 

„Siarkopol” 

Pomnik Miejsce pamięci ku czci ofiar wypadków przy 

pracy w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym. 

2 

 
Tarnobrzeg Kościół św. Barbary Tablica Represjonowanym żołnierzom – górnikom, któ-

rzy w latach 1949 – 1959 przymusowo wcieleni 

do pracy w kopalniach węgla i rud uranowych 

odeszli na wieczną służbę do Pana. Koledzy. 

Tarnobrzeg. Sierpień 1996. 

2 

 
Tarnobrzeg Kościół św. Barbary Tablica Pamięci wszystkich pracowników kopalń i za-

kładów przetwórczych siarki którzy życie stra-

cili na stanowiskach pracy tablicę tą kładą 

współpracownicy. 

2 

 
 

Tarnów  Kościół Filipinów  Tablica pamiątkowa  W hołdzie represjonowanym politycznie żołnie-

rzom – górnikom którzy zginęli na …………. 

 

2 

 

 

 

 

  

Tarnów  Skwer w Alei M.B. 

Fatimskiej przy po-

mniku 5 Pułku Strzel-

ców Konnych 

Pomnik Batalionów 

Górniczych 

BÓG – HONOR – OJCZYZNA 

W 50 rocznicę powstania batalionów górniczych 

represjonowanym żołnierzom – górnikom skła-

dają hołd koledzy 

2  



Trzebinia  Cmentarz parafialny  Mogiła zbiorowa - pom 

nik  

W hołdzie pamięci 28 górników kopalni „Ar-

tur” (p. Trzebinia) poległych w dniu 3 sierpnia 

1922 r. po wdarciu się wody do kopalni. „Czu-

wajcie, bo nie wiecie ani dnia ani godziny” 

                                             

5 + 2 

 
 

Tychy  Kościół św. Marii 

Magdaleny.  

Ul. Damrota 62  

Tablica pamiątkowa  

na zewnętrznej ścianie 

kościoła 

Tablica upamiętniają-

ca górników, bohater-

skich uczestników 

najdłuższych strajków 

pod ziemią w KWK 

Piast i Ziemowit w 

1981 r.   

2  

 

Tychy Wilkowyje Plac przed kościołem 

MB Królowej Anio-

łów 

Pomnik Pamięci Ofiar Trage-

dii Górnośląskiej 

 

2 

 
 

Wałbrzych Cmentarz komunalny 

(brama od strony ul. 

S. Moniuszki 

Pomnik Pomnik ku czci 18 górników, którzy zginęli w 

kopalni „Wałbrzych” w dniu 22.12.1985 r. 

2 

 



Wałbrzych Aleja Wyzwolenia Pomnik Pomnik Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego 2 

 
Wałbrzych - Sobięcin  Cmentarz  Pomnik  Pomnik upamiętniający 33 górników  ofiar ka-

tastrofy górniczej w 1929 roku. 

2  

 
Wałbrzych - Sobięcin  Cmentarz  Pomnik  Pomnik upamiętniający 1031 górników, którzy 

zginęli w kopalniach wałbrzyskich. 

2 

 
Warszawa – Powązki  Cmentarz wojskowy  Pomnik  Represjonowanym politycznie w kopalniach 

węgla, uranu, kamieniołomach – żołnierzom 

górnikom 

 

2  

 
Wąchock  Klasztor cystersów w 

pobliżu kościoła św. 

Floriana  

Tablica  W hołdzie represjonowanym politycznie żołnie-

rzom – górnikom, którzy stracili życie w latach 

1949 – 1959 podczas pełnienia służby wojskowej 

w kopalniach węgla kamiennego, rudy uranu 

oraz kamieniołomach.  

Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego.  

Wąchock. 2001 r.  

2 

 



Wodzisław Śląski 

 

Cmentarz parafialny 

na ul. Pszowskiej 

Mogiła indywidualna Franciszek Wilczek  

      1928 - 1965 

2 

 
Wodzisław Śląski  Kościół WNMP  Tablica pamiątkowa 

(wspólna dla dwóch 

oko-liczności).  

Braciom górnikom Górnego Śląska wy-

wiezionym w 1945 r. do morderczej pracy w 

kopalniach ZSRR, którym nie dane było spo-

cząć w ojczystej ziemi. W 65 rocznicę „Wywóz-

ki”.  

2 

 
Wodzisław Śląski – 

Radlin II  

Cmentarz parafialny  Pomnik i mogiła zbio-

rowa – 8 ofiar  

Ofiary pożaru w kopalni Emma (ob. Marcel) w 

dniu 7/8 grudnia 1913 roku.  

2 + 5  

 
Wodzisław Śląski – 

Radlin II  

Cmentarz parafialny  Mogiła indywidualna  Inż. Henryk Skarżyński – Kierownik Ruchu 

Kopalnianego Kop. Emma.  

Zginął śmiercią tragiczną 11.11.1925 r.  

2  

 
Wodzisław Śląski – Kościół  Płaskorzeźba – obok fi- …. Tym, którzy tragicznie zginęli na kopalni 1- 2  



Wilchwy  gury św. Barbary  Maja   

 
Zabrze Biskupice  ZG „SILTECH” d. 

kopalnia Pstrowski ul. 

Bytomska 129  

Obelisk z tablicą  
W tym miejscu stał szyb „Stanisław” (August-

schacht) kopalni Węgla Kamien-nego o na-

zwach: Hedwigswunschgrube, Jadwiga, Pstrow-

ski.  

Chwała wszystkim pracownikom tej kopalni.  

HOŁD GÓRNIKOM, KTÓRZY TRA-

GICZNIE ZGINĘLI NA POSTERUNKU 

PRACY.  

 

2  

 

 
Zabrze - Centrum  Budynek Muzeum 

Górnictwa  

Tablica na ścianie fron-

towej muzeum  

W hołdzie ofiarom komunizmu oraz re-

presjonowanym żołnierzom górnikom …  

2  

 
Zabrze – Centrum Rondo na osiedlu Ko-

pernik 

Nazwa ronda  Rondo im. żołnierzy - górników 2  

 
Zabrze – Centrum  Skwer przy ul. 3- Pomnik górnika Win- Pomnik górnika, zmarłego przedwcześnie, wy- 2  



Maja naprzeciw Mu-

zeum Górnictwa  

centego Pstrowskiego  kończonego akordową pracą w socjalistycznym 

wyścigu pracy.  

 
Zabrze - Centrum  Cmentarz przy ul. 

Czołgistów  

Grobowiec  Miejsce spoczynku górnika Wincentego Pstrow-

skiego, ofiary socjalistycznego wyścigu pracy.  

2  

 
Zabrze Guido Kopalnia Guido Tablica w kaplicy św. 

Barbary na poz. 170m. 

 
Prezbiterium kaplicy. 

  Pamięci 10 górników 

ofiar katastrofy dnia 

5.10.1887 r. w kop. 

Guido (d.Królowa 

Luiza) w 130 rocznicę 

tragedii. 

Święta Barbaro uproś 

im zbawienie wieczne. 

 
 

Moment odsłonięcia 

tablicy 5.12.2017 r. 

2 

 

 
Zabrze Guido Skwer przy skrzyżo-

waniu ulic 3-Maja i 

Makoszowskiej (obok 

stacji paliw) 

Krzyż metalowy Ku pamięci ofiar katastrofy w kopalni Guido (d. 

Królowa Luiza) w roku 1887 oraz tragedii w 

kop. Makoszowy w roku 1958.  

2 

  

 
Zabrze Makoszowy  Cmentarz przy ul. Trzy groby indywidu- Miejsce spoczynku górników (Koseła, Kontny, 5  



Jana Styki (w lesie)  alne  Buchała) poległych w kopalni Makoszowy w 

pożarze 28 sierpnia 1958 r.  

 
 

Zabrze - Makoszowy  Kopalnia „Sośnica-

Makoszowy”. Ruch 

„Makoszowy”.  

Pomnik  

Skwer na przeciw 

bramy osobowej.  

Pamięci 72 górników kopalni „Makoszowy” , 

którzy zginęli w pożarze 28 sierpnia 1958 r.  

2  

 
Zabrze - Makoszowy  Kopalnia „Sośnica – 

Makoszowy”. Ruch 

„Makoszowy”  

Sala Pamięci  Tablica z nazwiskami 

ofiar katastrofy z 

28.08.1958 r. oraz fo-

tografie poległych 

górników (niektórych).  

 

2 

 

 
Zabrze - Makoszowy  Kopalnia „Sośnica – 

Makoszowy”. Ruch 

„Makoszowy”.  

Tablica pamiątkowa w 

cechowni po lewej stro-

nie ołtarza św. Barbary  

Pamięci poległych na 

posterunku pra-cy 

braci górników KWK 

„Makoszowy”. Cześć 

ich pa-mięci. Załoga 

KWK „Makoszowy”.  

 

2  

 



Zabrze - Mikulczyce  Cmentarz na ul. Bry-

gadzistów  

2 Groby indywidualne 

poległych górników  

Dwa groby górników poległych w kata-strofie w 

kopalni „Rokitnica”.  

2 + 2  

 
Zabrze - Mikulczyce  Kościół św. Waw-

rzyńca – ul. Tarno-

polska  

Tablice umieszczone na 

zewnątrz groty na tere-

nie placu kościelnego  

Trzy metalowe tablice z nazwiskami i datami 

śmierci.  

2  

 

 
Zabrze - Mikulczyce  Park im. G. Zapol-

skiej  

Pomnik – mogiła zbio-

rowa  

W tłumaczeniu z języka niemieckiego: Zginęli 

śmiercią górnika jako ofiary swego zawodu w 

trakcie obowiązków 10.01.1923 r. w czasie po-

żaru w kopalni „Abwehr” (Castellengo). Nazwi-

ska mało czytelne.  

 

 

2 + 5  

 

Zabrze - Mikulczyce  Ul. Folwark Wesoła, 

przy skrzyżowaniu z 

ul. Guido Henckela 

Donnersmarcka. 

Teren dawnego fol-

warku „Wesoła” , 

obecnie teren inwe-

stycyjny. 

Pomnik – mogiła zbio-

rowa  

Obelisk – ustawiony w miejscu gdzie na głębo-

kości 290 metrów pod ziemią spoczęły na wiecz-

ność ciała 18 ofiar pożaru w kopalni „Abwehr” 

(Castellengo) 10. 01.1923 r.  

                                  
    Fot. z roku 2015           Fot. z dnia 4.01.2017r. 

 

5 + 2 

 
Fot. Wiosna 2017r. 



Zabrze - Mikulczyce  Ulica Poległych Gór-

ników  

Nazwa ulicy  Nazwa ulicy ku pamięci poległych górników w 

dawnej kopalni „Abwehr” (Castellengo).  

2 

 
 

Zabrze - MIkulczyce  Lasek w okolicy sta-

wów Pstrowski 1 i 2 

pomiędzy 

ul.Tarnopolską i Nie-

durnego  

Miejsce upamiętniające  W tym miejscu na głę-

bokości 320 m zginął 

śmiercią górnika ś.p. 

Władysław Skwar-

czek. +30.I.1948  

 

2 

 
Zabrze – Zaborze Pół-

noc  

Cmentarz ul. Wol-

ności  

Trzy Pomniki i mogiły 

zbiorowe  

Nie wyjaśnione ilu górników jest tutaj pocho-

wanych, z której kopalni i dlaczego zginęli?  

   

3x(2+5)  

 
 

 



Zabrze – Zaborze Pół-

noc  

Cmentarz ul. Wol-

ności  

Kwatera 9 grobów  

 

5 

 
Zabrze – Zaborze Pół-

noc  

Skansen Górniczy 

„Królowa Luiza”  

Tablica pamiątkowa na 

zewnętrznej ścianie 

ma-szyny wyciągowej 

szybu „Zabrze II” (d. 

Karnal)  

Pamięci 14 górników – ofiar katastrofy w szybie 

„Zabrze II” (Karnal) – w 50 rocznicę wydarze-

nia.  

Muzeum Górnictwa Węglowego.  

Zabrze - 2011.  

2  

 
Zabrze - Rokitnica Cmentarz parafialny Grób indywidualny Grób Alfreda Gebauer, który zginął w kopalni 

„Rokitnica” w dniu 23.03.1971 roku. 

2 

 
 

Zabrze - Rokitnica Cmentarz parafialny Grób indywidualny Grób Ryszarda Olszewski, który zginął w ko-

palni „Rokitnica” w dniu 9.12.1978 roku. 

2 

 
 



Zabrze Zaborze Cmentarz Kwatera grobów Kwatera siedmiu grobów górników poległych w 

dniu 24.10.1981 r. 

 
Żagań Kościół Tablica W hołdzie zmarłym i pomordowanym ofiarom 

deportacji na Sybir w latach 1940 – 1956  

2 

 
Żywiec - Oczków  Most w tzw. „Wil-

czym Jarze” na dro-

dze nr 948 (ul. Kra-

kowska) obok ośrod-

ka Apena  

Pomnik.  

Z Żywca w kierunku 

Tresnej, ulica Krakow-

ska, około 2,5 km za 

skrzyżowaniem z drogą 

do Suchej Beskidzkiej  

W tym miejscu 15.11.1978 r. w katastrofie au-

tobusowej zginęli w drodze do pracy górnicy 

kopalni „Brzeszcze” oraz „Ziemowit”. Cześć ich 

pamięci.  

2  

 

 


