EWIDENCJA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - gmina MIKOŁÓW
(GROBY WOJENNE)
Lp.

1

2

3

4

Nr

22/03

22/05

Rodzaj

GW

GW

22/07
CKMP GW
KT/039

22/08

GW

Opis obiektu
Grób zbiorowy wojenny
członków ruchu oporu
rozstrzelanych przez
hitlerowców w styczniu
1945 roku oraz więźniów
KL Auschwitz Birkenau
straconych w czasie ewakuacji
- pomnik nagrobny

Położenie

Mikołów,
ul. Konstytucji 3 Maja,
w rejonie cmentarza
żydowskiego,
działka wydzielona

Grób zbiorowy wojenny
płk. Władysława Kiełbasy
i 5 nieznanych żołnierzy
Mikołów,
poległych 2 września
cmentarz przy parafii
1939 roku walczących
pw. św. Wojciecha,
z hitlerowskim najeźdźcą
lewa strona
w obronie rejonu Wyr
i Mikołowa - pomnik nagrobny
Grób zbiorowy wojenny
Mikołów,
jeńców radzieckich oraz
cmentarz przy parafii
pomnik wdzięczności Armii
pw. św. Wojciecha,
Czerwonej wraz z tablicą
prawa strona
pamiątkową
Grób zbiorowy wojenny w
Mikołów - Gronie,
miejscu, w którym 17 września
rozwidlenie ulic Na
1939 roku stracono 12 byłych
Wzgórzu
powstańców śląskich - pomnik
i ul. Braterskiej
nagrobny

5

22/09
CKMP GW
KT/040

Mikołów - Dolina Jamny,
Grób zbiorowy wojenny
jeńców radzieckich straconych za ogrodzeniem byłego
w latach 1941-1942 - pomnik Zakładu „Jamna-Bus”
nagrobny

6

22/10
CKMP GW
KT/040

Grób zbiorowy wojenny
jeńców radzieckich straconych Mikołów - Dolina Jamny
przez hitlerowców - pomnik

7

22/11

GW

Grób zbiorowy wojenny
13 więźniów nazistowskiego
Mikołów - Goj,
obozu zagłady KL Auschwitzul. Różana,
Birkenau – pomnik nagrobny.
zagajnik
Grób w miejscu ich straceń
w dniu 22 stycznia 1945 roku

Fotografia

8

22/13

GW

9

22/14

GW

10

22/15

GW

11

22/16

GW

12

22/17

GW

13

14

15

Mogiła zbiorowa wojenna
więźniów KL AuschwitzMikołów - Borowa Wieś,
Birkenau zamordowanych
cmentarz przy parafii
przez hitlerowców w styczniu
pw. św. Mikołaja
1945 roku w czasie przemarszu
przez Borową Wieś
Grób zbiorowy wojenny
powstańców śląskich
Mikołów - Paniowy,
poległych w latach 1919-21
ul. Wolności,
oraz w obozach zagłady
cmentarz przy parafii
w latach 1939-45 - pomnik
pw. św. Apostołów
nagrobny
Piotra i Pawła
Grób zbiorowy wojenny
Mikołów - Paniowy,
2 nieznanych żołnierzy Wojska ul. Wolności,
Polskiego poległych
cmentarz przy parafii
we wrześniu 1939 roku –
pw. św. Apostołów
pomnik nagrobny
Piotra i Pawła
Grób zbiorowy wojenny
2 żołnierzy Wojska Polskiego Mikołów - Mokre,
poległych w walce
ul. Grudniowa ,
z niemieckim najeźdźcą we
cmentarz przy parafii
wrześniu 1939 roku – pomnik pw. św. Wawrzyńca
nagrobny
Grób zbiorowy wojenny
mieszkańców Mokrego
Mikołów - Mokre,
poległych we wrześniu 1939
ul. Grudniowa,
roku oraz nieznanego żołnierza
cmentarz przy parafii
Wojska Polskiego poległego
pw. św. Wawrzyńca
w walce z niemieckim
najeźdźcą- pomnik

GW

Mogiła zbiorowa wojenna
żołnierzy Wojska Polskiego
poległych za Ojczyznę
we wrześniu 1939 roku

22/20

GW

Mogiła zbiorowa wojenna
Pawła Lepszego i 31 NN
pomordowanych w dniu
27 stycznia 1945 roku

22/21

GW

Mogiła zbiorowa wojenna
poległych w czasie II wojny
światowej

22/19

Mikołów,
cmentarz przy parafii
pw. św. Wojciecha,
prawa strona
Mikołów - Paniowy,
ul. Wolności,
cmentarz przy parafii
pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła
Mikołów - Bujaków,
cmentarz przy parafii
pw. św. Mikołaja

16

17

22/22

22/24

GW

Mogiła wojenna:
ppor. rez. pilot Zygmunt
Wojciech Czyżowski, oficer
2 pułku lotniczego
w Krakowie, 26. eskadry
obserwacyjnej, poległ dnia
Mikołów-Bujaków,
1 września 1939 r.
cmentarz przy parafii
w Bujakowie lecąc w samolocie pw. św. Mikołaja
- XIII D walcząc w obronie
ojczyzny oraz nieznany
żołnierz polski poległy
we wrześniu 1939 r. w obronie
ojczyzny.

GW

Mogiła zbiorowa wojenna
żołnierzy szwedzkich wojny
trzydziestoletniej

Mikołów-Bujaków,
ul. Bytomska,
ogród w posesji
prywatnej

