
Cele lekcji:
 ⇒ zapoznanie ucznia z aktywnymi metodami uczenia się poprzez bezpośrednie ustalanie faktów,
 ⇒ gromadzenie informacji, poszerzenie wiedzy o fakty niezawarte w podręcznikach, 
 ⇒ ukierunkowanie na poznanie i bezpośrednią obserwację zabytków, budowli, miejsc pamięci 

w najbliższym otoczeniu,
 ⇒ kształcenie zasady uczenia się poprzez działanie i aktywizację oraz wypracowanie metod gro-

madzenia informacji i ich weryfikacji poprzez działanie,
 ⇒ kształtowanie umiejętności historycznego wyobrażenia, obserwacji w naturalnym otoczeniu 

pozwalającej na szersze uchwycenie kontekstu historycznego na zasadzie ciągu obiekt–wyda-
rzenie–fakt–interpretacja–bezpośrednie poznanie,

 ⇒ rozwijanie więzi emocjonalnej z miejscem pochodzenia, a szerzej z regionem i krajem,

 ⇒ wzbudzenie szacunku dla dorobku kulturowego, obyczajowego i ekonomicznego.

Metody pracy:
 ⇒ praca ze źródłem,
 ⇒ wycieczka.

Projekt dofinansowano ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

Pomnik nagrobny upamiętniający ofiary katastrofy górniczej z 1923 roku na cmentarzu przy ul. L. Staffa w Bytomiu-Rozbarku. 
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1. Zbierz jak najwięcej informacji dotyczących nazwy Twojej dzielnicy. Zastanów się, skąd 
pochodzi nazwa. Zebrane informacje zaprezentuj w postaci krótkiej fiszki (nr 1): 

Rozbark – według jednych nazwa pochodzi od „wzgórza róż” (monsrosarum), 
zapisywanego w języku niemieckim jako Berg der Rosen (Rosenberg). Można 
spotkać się także z opinią, że nazwa jest połączeniem wyrazu Ross oznacza-
jącego „konia”, „rumaka” z wyrazem Berg, tłumaczonym jako „góra” lub „wzgó-
rze” (miejsce słynęło z widocznych z okolicy licznych zielonych pastwisk dla 
koni i źrebiąt). Inne źródła wskazują na interpretację związaną z XIV-wiecznymi 
osadnikami z  Saksonii, którzy przybyli na ten teren. By oswoić ich z  nowym 
miejscem, nazywano je w ich rodzimych języku Rossberg. Z czasem ludność 
zasymilowała się z autochtonami, a nazwa przybrała w XVI wieku polski odpo-
wiednik Rozbark.

2. Na podstawie aneksu źródłowego nr 1 oraz słowniczka uzupełnij brakujące informacje 
w tekście.

Pierwsza znana wzmianka o Rozbarku pojawiła się w dokumencie z 1369 roku. 
W wyniku podziału ziem wioska przeszła pod władanie księcia cieszyńskiego 
Przemysława. Wzgórze na Rozbarku związane było z kultem świętego Jacka 
dominikanina. Najstarsze miejsce na Rozbarku rozciąga się pomiędzy dzisiej-
szymi ulicami Witczaka i Staromiejską. Jest to pozostałość po dawnej wsi typu 
owalnica.

3. Wykorzystując historyczną mapę z  1927 roku i  narzędzie Google Maps, porównaj hi-
storyczny i współczesny układ przebiegu ulic Staromiejskiej i Witczaka. Zaznacz obrys 
pozostałości dawnego typu wsi (owalnicy). 

4. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w aneksie źródłowym nr 1 i wyodrębnij z nich 
treści dotyczące początków górnictwa w rejonie rozbarskim. Dane zapisz na fiszce nr 
2. Fiszki przydadzą Ci się do dalszej pracy nad przygotowaniem scenariusza wywiadu 
i artykułu prasowego o katastrofie górniczej z 1923 roku.

5. Obejrzyj jeden z filmów dotyczących katastrof górniczych wskazanych w aneksie źró-
dłowym nr 2. Odpowiedz na pytania. Wnioski spisz na kolejnej fiszce (nr 3).

 ⇒ Czy praca górników jest wpisana w ryzyko zawodowe? Czy wykonywany przez nich 
zawód jest niebezpieczny?

 ⇒ Na jakie zagrożenia narażeni są ludzie pracujący na głębokościach?

 ⇒ Czy istnieją sposoby ochrony ich pracy, zdrowia i życia?

 ⇒ Czy ten zawód jest potrzebny?

 ⇒ Czy Twoim zdaniem górnicy zasługują na szacunek i poważanie? Dlaczego?

Przebieg lekcji

Projekt dofinansowano ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

Formy pracy zaprezentowane w treści lekcji mogą być dostosowywane do dowolnie wybra-
nych wydarzeń związanych z kopalniami znajdującymi się w okolicy szkoły. W treści poniż-
szego scenariusza, dla zobrazowania sposobu pracy wykorzystano przykład bytomskiej ko-
palni „Heinitz” (od 1945 roku „Rozbark”) wraz z wydarzeniami mającymi miejsce w 1923 roku.
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Przebieg lekcji

Projekt dofinansowano ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

 ⇒ Znajdź osoby w rodzinie lub najbliższym otoczeniu, które wykonywały zawód gór-
nika i przeprowadź z nimi wywiad (oparty o przygotowany wcześniej scenariusz) 
dotyczący bezpieczeństwa pracy na kopalniach.

 ⇒ Zapytaj rozmówców, czy słyszeli o  wypadkach na terenie kopalń lub brali udział 
w bezpośredniej akcji ratunkowej. Być może uda Ci się dotrzeć do pamiątek, wspo-
mnień świadków tych tragicznych wydarzeń.

 ⇒ Przy tworzeniu scenariusza pytań wykorzystaj materiały opisujące katastrofę, która 
miała miejsce w kopalni „Heinitz” w 1923 roku, zawarte w aneksie źródłowym nr 3. 
Inspiruj się opisami, twórz najlepszy scenariusz swojego przyszłego artykułu.

 ⇒ Postaraj się zapamiętać emocje towarzyszące Ci w  trakcie przeprowadzania wy-
wiadu.

Wycieczka do dawnych zabudowań kopalnianych.

 ⇒ Umów się z właścicielem obiektu na zwiedzanie.

 ⇒ Znajdź przewodnika, który opowie Ci o historii obiektu.

 ⇒ Przygotuj informacje na temat historii kopalni. W  tym celu wykorzystaj zawarte 
w kalendarium dane.

 ⇒ Zastanów się, kto projektował założenie kopalni. Kim byli architekci i z jakich innych 
śląskich realizacji są znani? Czy dostrzegasz jakieś wspólne cechy poszczególnych 
projektów?

 ⇒ Poszukaj w internecie dawnych widoków z kopalni „Heinitz” („Rozbark”)? Czy różnią 
się one od stanu dzisiejszego?

 ⇒ Czy widzisz dzisiaj sposób na ochronę tych obiektów? Czy ich formuła już dawno 
wygasła? Czy znasz sposoby na zainteresowanie inwestorów problematyką ochro-
ny obiektów postindustrialnych?

Praca domowa

Działania dodatkowe

 ⇒ Czy chciałbyś, by kopalnie zniknęły z krajobrazu Śląska? Uzasadnij odpowiedź, po-
daj argumenty „za” i „przeciw”.

 ⇒ Czy uważasz, że zawód górnika powinien zniknąć z listy zawodów wykonywanych 
na Śląsku? Uzasadnij odpowiedź, podaj argumenty „za” i „przeciw”.

 ⇒ Czy – a jeśli tak, to kiedy – ostatnio spotkałeś górnika w jego galowym stroju?

 ⇒ Czy w Twoim domu są tradycje, pamiątki związane z górnictwem?

 ⇒ Czy w Twoim otoczeniu znane są opowieści o kopalniach, górnikach, katastrofach? 
Spróbuj spisać te informacje.
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 − 1369 – najstarsza wzmianka o Rozbarku dotycząca podziału księstwa bytomskiego po-
między książętami piastowskimi Konradem Oleśnickim a Przemysławem Cieszyńskim.  
Zgodnie z umową Rozbark otrzymuje Przemysław. 

 − 1497 – wybucha zaraza na terenie Bytomia i wsi rozbarskiej.

 − 1753 – Rozbark zostaje wydzielony z  Bytomia i  staje się własnością hrabiego Henc-
kel von Donnersmarck. Zgodnie z obowiązującym prawem Rozbark od początku swego 
istnienia posiadał status samodzielnej wsi, a  hrabia otrzymuje dodatkowo prawo do 
wyszynku. 

 − XVIII w. – w rejonie Klukowca powstaje browar założony przez hrabiego. Nowsza część 
wsi zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Musialika (Wygiełzów). 

 − XVIII w. – Rozbark staje się konkurencyjną osadą rzemieślniczą i handlową w stosunku 
do sąsiadującego Bytomia. 

 − 1828 – pierwsze próby drążenia szybu na terenie Rozbarku.

 − 1839 – pierwsza wzmianka o eksploracji górniczej na terenie późniejszej kopalni „He-
initz” („Rozbark”).

 − 1842 – we wsi powstaje szkoła.

 − 23 czerwca 1855 – hrabia Hugo I Henckel von Donnersmarck zgłasza do Urzędu Gór-
niczego we Wrocławiu zakup pola górniczego Rossberg (wcześniej Elise), które zostaje 
powiększone 29 czerwca 1867 roku, następnie 4 lutego 1856 roku zostaje zgłoszone 
pole Heinitz, powiększone 29 marca 1867 roku. 

 − 1856 – uruchomiona zostaje kopalnia węgla kamiennego „Heinitz” („Heinitzgrube”). 
Eksplorację złóż węgla rozpoczyna rodzina Friedländerów.

 − 1870 – konsolidacja dwóch kopalń „Fanny” i „Moritz” pod jedną wspólną nazwą „Heinitz”. 

 − XIX w. – wieś posiada dwa folwarki i dwa młyny – Schaudera i Foissika oraz wiatrak 
Michała Spyry. W 1842 roku w Rozbarku powstaje szkoła w okolicach dawnego dworu 
rozbarskiego. W 1895 roku wzniesiono nowy gmach szkoły przy ulicy Alojzjanów (Elster-
bergstarsse 6/8).

 − lata 70. XIX w. – uruchomiono w Rozbarku szpital, który składa się z 5 pomieszczeń 
mieszczących 8 łóżek. Pierwszą siedzibą był budynek Jana Skóry przy Kaminerstrasse 
2 (ul. Musialika).

 − 1894 – rusza pierwszy tramwaj z Piekar Śląskich do Rozbarku.

 − 1896 – wieś zostaje zelektryfikowana.

 − 26 listopada 1910 – w Rozbarku gości cesarz Wilhelm II, który przybywa do Bytomia 
z okazji odsłonięcia pomnika Fryderyka Wilhelma.

KALENDARIUM

Aneks źródłowy nr 1

Projekt dofinansowano ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury
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Aneks źródłowy nr 1

Projekt dofinansowano ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

 − 31 stycznia 1923 – na kopalni „Heinitz” ma miejsce sześć wybuchów, w których ginie 11 
górników. Tego samego dnia dochodzi do najtragiczniejszego wypadku w historii gór-
nictwa węglowego z powodu wybuchu pyłu węglowego i pożaru. W wyniku katastrofy 
ginie na miejscu  lub wskutek odniesionych ran 145 górników. Umiera także 4 ratowni-
ków biorących udział w akcji.

 − 1923 – na rozbarskim cmentarzu odbywa się pochówek 122 górników, 20 spoczywa na 
cmentarzu w Piekarach Śląskich, 1 na cmentarzu w Karbiu, 1 na cmentarzu w Chechle 
oraz 1 na cmentarzu w Radzionkowie. 

 − 1923 – na boisku położonym w pobliżu kopalni „Heinitz” rozegrany jest mecz piłkarski 
pomiędzy drużynami Beuthen 09 a Real Madryt z wynikiem 2:1.

 − 14 września 1924 – odsłonięty zostaje pomnik przy dzisiejszych ulicach Matejki i Pił-
sudskiego, poświęcony poległym w wojnie światowej (nieistniejący).

 − 1927 – Rozbark zostaje przyłączony do Bytomia, traci tym samym status samodzielnej 
gminy. 

 − 1945 – zmieniono nazwę kopalni na kopalnia węgla kamiennego „Rozbark”.

 − 2004 – zakład ulega likwidacji. 

KALENDARIUM
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ANEKS ŹRÓDŁOWY NR 2

Projekt dofinansowano ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

 ⇒ „Ostatnia szychta”, reż. Radosław Dunaszewski, 2007. 

Film opowiada historię akcji ratunkowej trwającej w kopalni „Nowy Wirek” po 
tym, jak doszło tam do tąpnięcia spągowego. W wyniku katastrofy śmierć ponio-
sła jedna osoba, a 8 górników zdołano odratować. 

 ⇒ „Ściana śmierci”, reż. Eliza Kowalewska, 2008.

Film przedstawia warunki, w jakich funkcjonowały polskie kopalnie w latach 90. 
XX wieku. Braki w inwestycjach oraz ciężka sytuacja ekonomiczna zakładów 
niekorzystnie wpłynęły na warunki bezpieczeństwa pracy. W efekcie administra-
cje kopalń ukrywały istotne dla bezpieczeństwa informacje, ryzykując tym sa-
mym życie swoich pracowników. 

 ⇒ „W pułapce”, reż. Eliza Kowalewska, 2008.

Film opowiada historię tragicznego w skutkach pożaru podziemnego, który miał 
miejsce w kopalni „Makoszowy” w Zabrzu w nocy 28 sierpnia 1958 roku. W cią-
gu jednej nocy zginęło w kopalni 72 górników. 

 ⇒ „Polecamy się Waszej pamięci”, reż. Kuba Karyś, 2009.

W filmie zaprezentowane zostały okoliczności tragedii w kopalni „Generał Za-
wadzki”, która miała miejsce w 1969 roku.

MATERIAŁ OBRAZOWY, PRACA Z FILMEM
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ANEKS ŹRÓDŁOWY NR 3

ODEZWA!

Projekt dofinansowano ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

 Ogromne nieszczęście dotknęło cały Górny Śląsk. Przez wybuch gazów w kopalni „He-
initz” pod Bytomiem straciło około 150 rodzin swych żywicieli. Wielka liczba sierot płacze 
swych ojców, żony mężów a ojcowie synów, może nieraz jedynych. Nędza spowodowana nie-
szczęściem jest straszna. Pomni na piękne wskazania wiary naszej spieszmy tym biedakom 
z pomocą szybko i obficie. Kto zaraz daje, dwa razy daje. Odzywamy się z szczególnym ape-
lem do społeczeństwa polskiego z   prośbą o wydajną pomoc. Ofiary, chociaż najmniejsze, 
przyjmuje administracya pisma naszego w Bytomiu. Można składać osobiście lub też nadsy-
łać pocztą. Na odcinku  przekazu trzeba dopisać: „Na ofiary nieszczęścia na kopalni «Heinitz». 
W województwie Śląskiem zbiera składki także księgarnia „Górnoślązaka” w Katowicach przy 
ulicy Poprzecznej.

„Górnoślązak” 1923, nr 27 [z 4 II], s. 1.

141 ofiar katastrofy na kopalni Heinitz 

 Dotychczas wydobyto 117 zwłok. — 24 górników jeszcze pod ziemią. Przyczyną nie-
szczęścia wybuch miału węglowego. Tymczasowy spis ofiar nieszczęścia na kopalni Heinitz.

 Ofiary nieszczęścia na kopalni „Heinitz“ umieszczono w  lazarecie knapszaftowym, 
w  lazarecie miejskim i  w  domu kalek (Krüppelheim). W  sobotę pod wieczór było Ich tam 
wszystkich 112, mianowicie: w lazarecie knapszaftowym 27, w lazarecie miejskim 25 a osta-
tecznie w domu kalek 60. Reszta zwłok, wydobytych z podziemi, zostanie także przewieziona 
do domu kalek. Na razie podajemy nazwiska 85 ofiar: 
1) Arendarczyk Wilhelm, 2) Auer Jan, 3) Bochenek Wilhelm, 4) Bodora Paweł, 5) Böhm Józef, 
6) Bułka Franciszek, 7) Czech Ignacy, 8) Czerlica August, 9) Czudaj Paweł, 10) Dębiński Jan, 
11) Dziuk Jakób,12) Elsässer Wilhelm, 13) Fiedler Franciszek, 14) Fila Ignacy, 15) Fuchs Ka-
rol, 16) Fritz Wilhelm, 17) Gabryś Paweł, 18) Gajda Antoni, 19) Galbas Franciszek, 20) Gzel 
Robert, 21) Gwóźdź Robert, 22) Hampel Jan, 23) Hetmańczyk Jan, 24) Jureczko Grzegorz, 
25) Kamela Jan, 26) Kandora Jozef, 27) Kapica Henryk, 28) Karaś Paweł, 29) Kaszuba Paweł, 
30) Kępny Paweł, 31) Kleinert Karol, 32) Kąkol Paweł, 33) Knop Józef, 34) Kostorz Józef 35) 
Korbel Franciszek, 36) Kowolik Wincenty, 37) Kroj Roman, 38) Köhler Jerzy, 39) Kubik Jan, 40) 
Kulpiński Teodor, 41) Kupka Piotr, 42) Kusber Aleksander, 43) Lesik Emanuel, 44) Lubczyk Jan, 
45) Łukowicz Antoni, 46) Malik Piotr, 47) Maroń Józef, 48) Materla Albert, 49) Meyer Rufert, 
50) Mika Wilhelm, 51) Mokros Franciszek, 52) Monkos Walenty, 53) Morawiec Franciszek, 54) 
Mucha Franciszk, 55) Musik Franciszek, 56) Niklewicz Antoni, 57) Paterek Alfred, 58) Pauly 
Aleksander, 59) Pawlik Jerzy, 60) Październiok Roman, 61) Pietrek Andrzej, 62) Porada Jan, 
63) Przybyła Wiktor, 64) Pietras Karol, 65) Pudlik Piotr, 66) [nieczytelne] Jan, 67) [nieczytelne] 
Stefan, 68) Schirmer Melchior, 69) Schneefuss Józef, 70) Schwarz Walter, 71) Skoda Jan, 72) 
Sojka Ledpold, 73) Soska Józef, 74) Śruba Tomasz, 75) Stanulczyk Karol, 76) Storek Robert, 
77) Swadło Wincenty, 78) Vogel Manfred, 79) Wenzel Wilhelm, 80) Wojczyk Jan, 81) Wolnik 
Wincenty, 82) Wrześniowski Wiktor, 83) Wrześniowski Wincenty, 84) Zdebel Adolf, 85) Zdrza-
łek August.

Zarząd kopalni o nieszczęściu

 Zarząd kopalni „Heinitz“ wydał w czwartek po południu o godz. 6 następujący komunikat: 

 Prace koło wydobycia ofiar katastrofy prowadzi się bez przerwy. Liczba nieżywych wy-
nosi 112. W lazarecie knapszaftowym umieszczono licznych chorych, z których 102 przyszło 
tak dalece do siebie, że można było ich odesłać do domu. W opiece lekarskiej jest 38 osób, 
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ANEKS ŹRÓDŁOWY NR 3

pozatem brak 29  robotników. Dziś po południu znaleziono pewnego młodocianego robotnika, 
który jeszcze był przy życiu. Z tego należałoby wnioskować, że pewna liczba niewydobytych 
dotychczas górników prawdopodobnie jeszcze żyje. Pogłoski, jakoby w kopalni znajdowały 
się ofiary, odcięte od świata, są bezpodstawne. O przyczynie wybuchu dotychczas nie stwier-
dzono nic pewnego.

 Około północy wydano komunikat uzupełniający, który brzmi:

 Dotychczas wydobyto 112 osób. Około północy zjechał do kopalni nowy oddział ra-
tunkowy, który jednak wkrótce powrócił, stwierdziwszy, że dojście do miejsca katastrofy jest 
niemożliwe wskutek zatarasowania ganków przez obrywające się węgle. Nadto miejsce to 
jest silnie zaczadzone. Prawdopodobnie wydobycie reszty ofiar opóźni się o kilka dni.

Zginęło 141 ludzi

 Do tej chwili wydobyto z kopalni 117 zwłok. W podziemiach pozostało jeszcze 24 gór-
ników, których można będzie wydobyć po usunięciu różnych przeszkód i niebezpieczeństw, co 
potrwa jeszcze kilkanaście dni.

 W piątek po południu zjechała do kopalni komisya śledcza, prowadzona przez radcę 
ministeryalnego 4 wyższego radcę górniczego Hatzielda. Komisya ta stwierdziła, że nieszczę-
ście powstało na pokładzie „Marya Waleska“. Przyczyną nieszczęścia jest prawdopodobnie 
wybuch miału węglowego, powstały przy robotach strzelniczych. Na razie nie można dotrzeć 
do miejsca katastrofy, gdyż dojścia są zawalone a nadto stwierdzono, że cały pokład jest na-
pełniony niebezpiecznym tlenkiem węglowym. Regularna praca w kopalni „Heinitz“ zostanie 
podjęta dziś (w sobotę).

 Ze wszystkich stron płyną składki na pozostałych po ofiarach nieszczęścia. Prezes re-
gencyi opolskiej przekazał na żywność milion marek, powiat bytomski zarządził, aby wydano 
każdej rodzinie 20 funtów mąki. Miasto Bytom ofiarowało pół miliona marek, gmina Rozbark 
(1. rata) 20 tysięcy marek. Pozatem utworzył się komitet z naczelnym prezydentem Bittą na 
czele, który wzywa do składkowania. Również administracye gazet przyjmują składki.

 Nadto przekazali na pozostałych po ofiarach: prezydent Rzeszy Ebert 2 miliony, prezy-
dent ministrów pruskich Braun także 2 miliony marek.

Pogrzeb 117 ofiar

 Pogrzeb wydobytych dotychczas ofiar odbędzie się w niedzielą w południe o godzinie 
1-szej z cechowni kopalni „Heinitz“ na nowy cmentarz w Rozbarku. Wszyscy zostaną pocho-
wani w wspólnym grobie. Tragiczny zgon nieszczęśliwych opłakują liczne żony, liczni rodzice 
i 110 w przewadze drobnych dzieci. Pomiędzy ofiarami znajdują się w przewadze mężczyźni 
w pełnej sile wieku.

Nazwiska dalszych ofiar katastrofy

 Przedsiębiorstwo kopalniane spadkobieorców Gieschego ogłasza nazwiska wszyst-
kich ofiar katastrofy. Z ogłoszenia tego podajemy nazwiska 56 nieszczęśliwych, których nie 
uwzględniliśmy w pierwszym spisie: 
86) Borowiec Teodor z Rozbarku, 87) Borowiec Paweł z Rozbarku, 88) Brodacki Jan z Rozbar-
ku, 89) Brol Paweł z Rozbarku, 90) Brończyk Nikodem z Szarleja, 91) Czekała Feliks z Rozbar-
ku, 92) Deska Jan z Bytomia, 93) Dzierżoń Józef z Bytomia, 94) Galla Juliusz z Rozbarku, 95) 
Gałka Karol z Rozbarku, 96) Gasse Ryszard z Bytomia, 97) Gruschka Józef z Rozbarku, 98) 
Grzechacz Jan z Bytomia, 99) Hajda Paweł z Bytomia, 100) Janus Wiktor z Rozbarku, 101) 
Jupa Józef z Bytomia, 102) Kapica Adolf z Szarleja, 103) Klimas Wincenty z Bytomia, 104) 

Projekt dofinansowano ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

8



ANEKS ŹRÓDŁOWY NR 3

Projekt dofinansowano ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

Komor Piotr z Bytomia, 105) Kostorz Jerzy z Rozbarku, 106) Kot Franciszek z Szarleja, 107) 
Kotzula Jan z Bytomia, 108) ZelosnyJan z Rozbarku, 109) Lachmann Paweł z Bytomia, 110) 
Langbauer Ferdynand z Rozbarku, 111) Łukasik Karol z Rozbarku, 112) Łukasik Franciszek 
z Rozbarku, 113) Masoń Karol z Szarleja, 114) Mokros Józef z Rozbarku, 115) Musioł Wilhelm 
z Rozbarku, 116) Niemczyk Wilhelm z Bytomia, 117) Noak Paweł z Bytomia, 118) Noga Paweł 
z Szarleja, 119) Nowak Alojzy z W. Piekar, 120) Ochojski Piotr z Bytomia, 121) Osada Piotr 
z Rozbarku, 122) Panic Tomasz z Rozbarku. 123) Pieda Adolf z Rozbarku. 124) Pietrek Ber-
nard z Rozbarku, 125) Pietrek Leon z Rozbarku. 126) Pozór Michał z W, Piekar, 127) Przyklenk 
Karol z Bytomia, 128) Pyrek Paweł z Szarleja, 129) Rak Ignacy z Bytomia, 130) Rother Edward 
z Bytomia, 131) Rzeźniczek Franciszek z W. Piekar, 132) Schulz Jerzy z Bytomia, 133) Słota 
Robert z Bytomia, 134) Sowa Michał z W. Piekar, 135) Späth Alojzy z Rozbarku, 136) Stachulec 
Szymon z Rozbarku, 137) Staś Jan z Rozbarku, 138) Warzecha Zygfryd z Łagiewnik, 139) Woj-
teczek Wincenty z Rozbarku, 140) Woźniczka Paweł z Rozbarku, 141) Żymeła Jan z Wielkich 
Piekar.

„Górnoślązak” 1923, nr 28 [z 6 II], s. 1.

Pogrzeb ofiar nieszczęścia na kopalni „Heinitz“ pod Bytomiem

Bytom, 4-go lutego 1923 r.

 Na placu przed cechownią kopalni „Heinitz“ dziesiątki pracowitych rąk było zajętych 
ustawianiem trumien z szczątkami ofiar okropnego nieszczęścia w podziemiach kopalni. Rzę-
dami stanęły razem 122 skromne, szare trumny, zaopatrzone w tabliczki z nazwiskiem nie-
boszczyków i numerem porządkowym. Liczba tych, którzy mieli być odprowadzeni na wieczny 
spoczynek wzrosła z 117 na 122; trzy ofiary nieszczęścia wydobyto jeszcze w sobotę z ko-
palni, zaś dwie dalsze umarły w lazarecie knapszaftowym, wskutek okaleczeń, jakie przy nie-
szczęściu odniosły.

 Już w godzinach przedpołudniowych rozpoczął się napływ uczestników pogrzebu. Na-
pływ wzmógł się około południa, a w samo południe był plac kopalniany prawie przepełniony. 
Około godziny 1 rozpoczęło się przed cechownią nabożeństwo żałobne. Modlitwy odprawił 
Wiel. ks. prob. Strzybny z Rozbarku, poczerm Wiel ks. prob. Niestrój od kościoła N. M. Panny 
wygłosił kazanie po niemiecku. Następnie przemawiał pastor ewangelicki także po niemiecku 
a ostatecznie Wiel. ks. wikary Wilhelm z Piekar po polsku. Wywody kaznodziei były tak prze-
konywające i wzruszające, że nawet jedno oko nie pozostało suchem. Niejeden, choćby najza-
twardzialszy grzesznik musiał sobie powiedzieć, że najwyższy czas, aby świat zawrócił z błęd-
nej drogi i rozpoczął życie religijne, według przykazań Boskich, Bo jeżeli świat i nadal trwać 
będzie w niedowiarstwie, wtenczas napewno Pan Bóg zesyłać będzie nowe krzyże i krzyżyki. 
Jeżeli będziemy z Bogiem, to i Bóg będzie z nami!

 Około godziny 2 wyruszył pochód żałobny na cmentarz rozbarski. Był to pochód, jakie-
go Bytom dotychczas nie widział. Na 25 samochodach ciężarowych wieziono trumny z nie-
boszczykami. Z ogólnej liczby 122 ofiar pochowam na cmentarzu rozbarskim 104 (100 kato-
lików i 4 ewangelików) 1 wywieziono do Karbu a 17 do Piekar.

 W pochodzie zauważyliśmy 14 księży (z Bytomia, Rozbarku, Piekar, Brzezin, Dąbrówki, 
Łagiewnik), przedstawicieli władz, między innemi: ministra handlu Sieringa, naczelnego prezy-
denta Bit tę, wyższego starostę górniczego, kilku łandratów i burmistrzów, dalej liczne depu-
tacye stowarzyszeń zawodowych i innych z 64. sztandarami i 11 kapelami muzycznemi oraz 
niezliczoną rzesze ludu nie tylko z bliższa lecz i z dalsza. Wśród deputacyi kopalń byli także 
górnicy z kopalń polskich z własnemi kapelami. Pochód trwał przeszło 1X godziny. Ulice, któ-
remi pochód przechodził, były przepełnione niezliczonymi tłumami widzów.
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 Na cmentarzu rozbarskim — jak już zaznaczyliśmy — pogrzebano 104 ofiary nieszczę-
ścia i to w wspólnym grobie. Zgroza przejmowała każdego uczestnika pogrzebu na widok tej 
niezwykłej ciemnej mogiły. Nad grobem odprawił ostatnie modlitwy żałobne także Wiel, ks, 
piob. Strzybny, który potem powiedział kilka słów podziękowania dla uczestników pogrzebu 
oraz słów pociechy dla pozostałych po nieszczęśliwych — po niemiecku i po polsku. Na ko-
niec przemawiał jeszcze pastor ewangelicki.

 Taki był przebieg pogrzebu ofiar katastrofy. W godny sposób odprowadzono na wiecz-
ny spoczynek tych, którzy zginęli na posterunku, jak prawdziwi rycerze pracy.

 Zaznaczyć należy, że nabożeństwa żałobne za spokój dusz ofiar nieszczęścia odbędą 
się: w Rozbarku: w poniedziałek 5-go lutego o godz. 8 rano; w Bytomiu: w kościele Panny Ma-
ryi we wtorek 6-go lutego o godz. 9-tej rano (odprawi sam książę - biskup wrocławski J. E. ks. 
kardynał Bertram), w kościele św. Trójcy w środę o godz. 8 rano.

 Nadto odbędą się nabożeństwa żałobne w kościołach parafialnych w Piekarach, Brze-
zinach, Wielkiej Dąbrówce i Łagiewnikach.

„Górnoślązak” 1923, nr 29 [z 7 II], s. 3.

Rozbark pod Bytomiem. Winę za nieszczęście na kopalni „Heinitz”, którego ofiarą padło 147 
górników, ponosi prawie wyłącznie zarząd kopalni. Wybuch był tak gwałtowny i  okropny 
w skutkach, ponieważ nie zastosowano oraz nie przestrzegano wszystkich przepisów bezpie-
czeństwa. Nasamprzód należy stwierdzić, że nie przeprowadzano, choć to jest koniecznem 
zraszania pyłu węglowego. W  księdze objazdowej (Zechenbuch) od roku 1913 nie zapisy-
wano; nazwisk ludzi, którzy byli przeznaczeni do zraszania. Z  tego wynika, że kopalnia nie 
utrzymywała ludzi wyłącznie do skraplania pyłu węglowego, choć było to jej obowiązkiem. 
Wprawdzie lest na kopalni pewien 62-letni inwalida, który rzekomo miał obowiązek zraszania; 
czynił to atoli tylko na wyraźne życzenie starszego górnika. W miejscu, w krórem zdarzyło się 
nieszczęście nie był od 3 miesięcy.

 Pozatem ratownictwo nie dopisało zupełnie. Nieszczęście zdarzyło się około godz. 7 
1/2 rano. Tymczasem o godz. 10 przed południem zawiadowca kopalni nie wiedział jeszcze 
zupełnie dokładnie co się w kopalni dzieje, ponieważ z kopalnią nie ma połączenia telefonicz-
nego. Dopiero o  godz. 10 zawiadowca zjechał do kopalni pogotowie ratunkowe stało całe 
dwie godziny bezczynnie przy szybie, czekając na jego wyjazd.

 W dalszym ciągu nie przestrzegano przepisów, dotyczących strzelania. Tak np. strzela-
no prochem wybuchowym i innymi materyałami wybuchowymi. Nikt się o to nie troszczył, nie 
troszczono się także o to, ile strzałów oddano z kolei. Zdarzało się, że oddano z rzędu aż 10 
strzałów. Zarząd kopalni twierdzi, że wydał swego czasu obwieszczenie, wedle którego kolej-
no tylko 3 strzały oddać można. Tymczasem załoga nie wie nic o tego rodzaju zarządzeniu.

 Najgorzej przedstawia się sprawa wentylacyi kopalni, szczególnie w oddziale dotknię-
tym nieszczęściem. Doprowadzanie powietrza do kopalni i rozprowadzanie tegoż po kopalni 
nie odpowiadało zupełnie odnośnym przepisom. Jeżeli się weźmie pod uwagę, że nieszczęsne 
pole kopalniane jest jednem z najnowszych, przychodzimy do wniosku, że przedewszystkiem 
w tem polu wentylacya powinna być w porządku. Ponieważ jednak wentylacya była w niepo-
rządku, ponieważ ratownictwo zawiodło zupełnie, ostatecznie ponieważ nie zraszano pyłu 
kopalnianego — przychodzimy do przekonania, że katastrofę zawinił w głównej mierze zarząd 
kopalni. Zawinił on śmierć 147 ludzi, ojców żywicieli. Będzie zadaniem władz miarodajnych 
pociągnąć winnych i odpowiedzialnych do odpowiedzialności i ukarać ich jaknajsurowiej.

„Górnoślązak” 1923, nr 53 [z 7 III], s. 3
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