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KATASTROFA KOLEJOWA
ZAKRZÓW – SUKOWICE 12.11.1939
Katastrofa
W niedzielę 12 listopada 1939 roku około godz. 19.30 niedaleko
ówczesnej stacji kolejowej Rosengrund / Zakrzów obecnie Sukowice
doszło do tragicznego wypadku. Pociąg osobowy nr P 957 relacji:
Opawa – Baborów - Kędzierzyn, o planowym odjeździe ze stacji
Zakrzów (Rosengrund), godz. 19.18 zderzył się z pociągiem
osobowym nr P 950 relacji: Kędzierzyn - Baborów - Opawa, o
planowym odjeździe ze stacji Zakrzów (Rosengrund), godz.18.55.
Zginęło 46 osób i 101 zostało rannych Zderzenie pociągów
nastąpiło w pełnym biegu na prostym odcinku za zakrętem.
Maszynista pociągu z Kędzierzyna, gdy tylko zobaczył światła
nadjeŜdŜającego z przeciwka pociągu, wypuścił parę i zaczął
gwałtownie hamować. Pomimo to, nie udało się uniknąć zderzenia.
Drugi wagon pociągu z Baborowa wpadł na pierwszy, podwozie tego
wagonu zostało zniszczone i wciśnięte pod ten wagon, którego jedna połowa została zmiaŜdŜona, zaś druga część
odwróciła się pod kątem 45 i zatrzymała na kłębowisku pierwszego wagonu i parowozu. Siła uderzenia lokomotyw
była tak ogromna, Ŝe jeszcze w poniedziałek nie moŜna było ich rozdzielić i tak zakleszczone zostały
odtransportowane. W pociągu P 957 znajdowało się m.in. wiele osób, które jechały do pracy. Poza tym w kilku
miejscowościach (Pawłowiczki, Grzędzin, Łany, Zakrzów) odbył się w niedzielę kiermasz, dlatego pociąg był
przepełniony, a rozmiary katastrofy przeraŜające.
Pierwsza pomoc
Pierwszej pomocy rannym udzielali lekarze z Koźla, Kłodnicy i Pawłowiczek. Przyjechały karetki pogotowia z Koźla.
Bardzo szybko na miejsce tragedii przybyli członkowie niemieckiego Czerwonego KrzyŜa. Szczególnie naleŜy
podkreślić ofiarną pracę Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, jaki i straŜaków z zakładowej straŜy poŜarnej z fabryki
celulozy ,,Waldhof’’ z Koźla – Port. Liczba rannych umieszczonych w szpitalach w Koźlu, Kędzierzynie, Głubczycach
i Raciborzu, a takŜe w lazarecie w Większycach wynosiła 69. Byli to ranni najczęściej z obraŜeniami nóg, głowy i
czaszki. Wielu lekko rannych po opatrzeniu udało się do domu. Zabezpieczeniem miejsca katastrofy zajęła się
Ŝandarmeria, póŜniej wspomagana przez Ŝołnierzy Wehrmachtu, w końcu obowiązki te przekazano słuŜbie ochrony
kolei. Wydobywanie poszkodowanych z wagonów było niezwykle trudne, poniewaŜ pierwsza godzina akcji
ratunkowej odbywała się przy świetle pochodni, dopiero później przysłano do pomocy pociąg specjalny z
Kędzierzyna. Po dwóch godzinach przybył równieŜ pociąg sanitarny z Raciborza, który oświetlił reflektorami miejsce
tragedii. Oprócz wszystkich moŜliwych karetek pogotowia ratunkowego w akcji przewoŜenia rannych, brały udział
samochody cięŜarowe, pocztowe i osobowe Wehrmachtu, które w pierwszych godzinach przybyły na miejsce
katastrofy. Około godziny 5 rano ostatni cięŜko ranni zostali przewiezieni do szpitali i poddani zabiegom operacyjnym,
po tym jak na miejscu wypadku udzielono im pierwszej pomocy. Na miejsce katastrofy przybyli prezydent
(Regierungspräsident) i wiceprezydent rządu z Opola, towarzyszył im landrat powiatu kozielskiego Fritz Bischoff,
który kierował akcją ratunkową. W nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent wspólnie z lekarzem powiatowym dr
Beyerm udali się do szpitala. Rodziny tragicznie zmarłych oraz cięŜko rannych, gdy tylko ustalono ich toŜsamość,
zostały juŜ nocą telegraficznie powiadomione o tym fakcie.
Dochodzenie
Dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku zostało podjęte na
szeroką skalę jeszcze nocą. Sprawą zajęła się prokuratura z
Raciborza we współpracy z Ŝandarmerią i policją kryminalną z Gliwic
i Raciborza. Wstępnie ustalono, Ŝe pociąg osobowy nr 957, który
planowo przyjechał do Zakrzowa, otrzymał zgodę na odjazd,
pomimo, Ŝe na tym samym torze z przeciwnego kierunku jechał
pociąg nr 950. Pociąg ten z przyczyn technicznych miał większe
opóźnienie.
DyŜurny
ze
stacji
Zakrzów,
który
ponosił
odpowiedzialność za ruch na tej trasie, po przesłuchaniu
przeprowadzonym we wczesnych godzinach rannych, został
natychmiast czasowo aresztowany. W wyniku dalszego dochodzenia
ustalono, iŜ dyŜurny ruchu ze stacji Zakrzów (Rosengrund) Emanuel
R. został telegraficznie powiadomiony, Ŝe pociąg nr 950 z kierunku
Długomiłowic (Langlieben) jest opóźniony. Emanuel R. omyłkowo zezwolił na odjazd pociągu nr 957, który jechał z
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kierunku przeciwnego z Jaborowic (Holderfelde) i znajdował się na tym samym torze.
Udziału osób trzecich, pomimo dokładnych badań nie stwierdzono. Emanuelowi R. przedstawiono sądowy nakaz
aresztowania. Pociąg ten z przyczyn technicznych miał większe opóźnienie. DyŜurny ze stacji Zakrzów, który ponosił
odpowiedzialność za ruch na tej trasie, po przesłuchaniu przeprowadzonym we wczesnych godzinach rannych,
został natychmiast czasowo aresztowany. W wyniku dalszego dochodzenia ustalono, iŜ dyŜurny ruchu ze stacji
Zakrzów (Rosengrund) Emanuel R. został telegraficznie powiadomiony, Ŝe pociąg nr 950 z kierunku Długomiłowic
(Langlieben) jest opóźniony. Emanuel R. omyłkowo zezwolił na odjazd pociągu nr 957, który jechał z kierunku
przeciwnego z Jaborowic (Holderfelde) i znajdował się na tym samym torze. Udziału osób trzecich, pomimo
dokładnych badań nie stwierdzono. Emanuelowi R. przedstawiono sądowy nakaz aresztowania. Wskutek braku
personelu dyŜurny ruchu Emanuel R. był zatrudniony na tym stanowisku, chociaŜ nie posiadał wystarczającego
przygotowania i wykształcenia. Odpowiedzialność za wypadek ponosił takŜe zawiadowca stacji August W., który nie
pouczył wystarczająco Emanuela R., nie nadzorował jego pracy i przekazał mu zbyt mało fachowej wiedzy. PoniewaŜ
Emanuel R. był nowym pracownikiem, brak mu było równieŜ doświadczenia. August W. po przesłuchaniu został
zatrzymany.
Uroczystości Ŝałobne
W podniosłych uroczystościach Ŝałobnych poŜegnano w środę
15 listopada ofiary tragicznej katastrofy kolejowej. Uroczystości
odbyły się niedaleko miejsca katastrofy przed przystrojonym
budynkiem
gospody ,,Kolejowej’’(,,Zur
Eisenbahn’’)
w
Sukowicach (obecnie budynek GS). W przewaŜającej
większości ofiarami katastrofy byli mieszkańcy powiatu
kozielskiego, wywołało to Ŝałobę w wielu okolicznych
miejscowościach. Tysiące osób przyjechało do Zakrzowa, aby
wziąć udział w uroczystościach. Głowa przy głowie zatopieni w
głębokim milczeniu obserwowali przemarsz przywódców
politycznych, formacji reprezentacyjnych Wehrmachtu, słuŜby
ochrony kolei i innych organizacji. Przed budynkiem gospody
ustawiono w dwóch rzędach trumny z ciałami ofiar,
bezpośrednio przed mównicą ustawiono dwie białe trumny z
ciałami dzieci, które zginęły. Przy trumnach zatrzymywali się
bliscy ofiar. Dla oficjalnych gości przygotowano krzesła. Minister
kolei dla kaŜdej z ofiar ufundował wieniec. Liczne wieńce,
utworzyły morze kwiatów i przykryły trumny. TakŜe szef partii
okręgu śląskiego Josef Wagner zlecił złoŜenie pięknego
okazałego wieńca laurowego. Krótko przed rozpoczęciem
uroczystości przybył generał major Wolf Boysen, aby w imieniu
przełoŜonych złoŜyć wieniec. Około godziny 11.45 przybył
zastępca szefa partii okręgu śląskiego - Fritz Bracht, któremu
towarzyszyli; przedstawiciel powiatowych władz partyjnych Karl
Settnik, starosta kozielski Fritz Bischoff, prezydent dyrekcji kolei
państwowych (RBD) z Opola dr Wilhelm Pirath i liczni
przedstawiciele władz państwowych, partyjnych, wojskowych i urzędów pracy. Wśród przybyłych na uroczystości był
równieŜ ministerialny dyrektor, tajny radca dr Pischel, który przybył w zastępstwie ministra kolei. Wśród przybyłych
gości byli miedzy innymi: Rüdiger, Baumm, von Wenckstern. Fritz Bracht jako pierwszy oddał cześć ofiarom i
przekazał ich rodzinom wyrazy współczucia. Wcześniej w Koźlu zapoznał się ze sprawozdaniem dotyczącym tej
tragedii.
Wprowadzeniem do uroczystości były utwory muzyki Ŝałobnej w wykonaniu orkiestry kolejowej z Opola. Następnie na
mównicę wszedł Karl Settnik, który jako przedstawiciel najwyŜszych władz powiatowych przywitał zebranych i złoŜył
rodzinom ofiar szczere wyrazy współczucia. Prezydent krajowej dyrekcji kolei (RBD) dr Wilhelm Pirath z Opola
powiedział: ,,Opole łączy się z wami w głębokim bólu, wobec śmierci na tak duŜą skalę. Stajemy milczący w obliczu
katastrofy, która pochłonęła tak wiele istot naszego narodu i ojczyzny, kaŜdy z nas poniósł tu osobistą ofiarę. Kto
ginie na wojnie, tego ofiara staje się bohaterstwem, a uczucie Ŝalu i bólu zmienia się w uczucie wdzięczności i dumy.
Podobnie jest przy ofiarach w pracy, kiedy giną ci, którzy wypełniają obowiązki zawodowe. Ale tragicznego bólu
wobec takiej tragedii ludzki umysł nie jest w stanie pojąć. W obliczu wstrząsającego cierpienia dyrekcja kolei
zobowiązuje się do wyciągnięcia wniosków z katastrofy i stałego podnoszenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego i
troski o bezpieczeństwo pasaŜerów. Zapewniam rodziny ofiar, Ŝe kolej niemiecka serdecznie współczuje i łączy się z
wami w głębokim bólu. Minister kolei Ŝałuje,
Ŝe nie mógł osobiści wziąć udziału w tych uroczystościach.
Zobowiązał jednak dyrektora ministerialnego tajnego radcę dr Pischela do przekazaniach w jego imieniu oraz w
imieniu władz kolei niemieckiej do złoŜenia najgłębszych wyrazów współczucia rodzinom ofiar’’. TakŜe wszystkim
rannym przekazano Ŝyczenia szybkiego powrotu do zdrowia. Zapewniono teŜ, Ŝe kolej niemiecka uczyni wszystko w
ramach prawnych zobowiązań, aby jak najszybciej pomóc.
Następnie głos zabrał Fritz Bracht, który polecił narodowi pamięć o ofiarach:
,,Zdarzenie, takie jak ta katastrofa kolejowa, której ludzie muszą doświadczyć, staje się sprawdzianem wewnętrznej
siły tych, których to zdarzenie bezpośrednio dotknęło. JeŜeli się tutaj wszyscy zebraliśmy, to nie tylko po to, aby
wyrazić nasze współczucie, ale dlatego, Ŝe cały naród poniósł stratę, która wydaje się być nie do zastąpienia.
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Wszyscy, którzy tu przed nami leŜą w trumnach, naleŜeli do
nas, a my do nich. Zostałem zobowiązany do przekazania
rodzinom ofiar, serdecznych wyrazów współczucia w imieniu
kanclerza Hitlera, oraz do przekazania słów;,, Ŝe w śmierci
często spełnia się ostatnie zwycięstwo Ŝycia.’’
Na krótki rozkaz członkowie wszystkich formacji biorących
udział w uroczystościach, skierowali swój wzrok ku trumnom,
które przykryto flagami i sztandarami. Wojsko zaprezentowało
broń, zaśpiewano pieśń ,,O dobrym przyjacielu’’(,, Guten
Kameraden’’) Zebrani poŜegnali ofiary rękami podniesionymi do
góry, Ŝołnierze ku czci ofiar oddali trzy salwy w jesienne niebo.
Uroczystości ku czci ofiar, zakończono odśpiewaniem pieśni,
które towarzyszą ludziom, w ,,szczęśliwych jak i smutnych
dniach’’.
Wyrok
Sąd okręgowy w Raciborzu dnia 2 lutego 1940 roku skazał
winnego katastrofy Emanuela R. na dwa lata więzienia.
OskarŜonego Augusta W. na rok i sześć miesięcy pozbawienia
wolności. Areszt śledczy zaliczono obydwóm oskarŜonym na
poczet kary. Jednocześnie sąd uniewinnił oskarŜonego M. od
przedstawionych mu zarzutów. Wyrok był prawomocny.
Śledztwo wykazało, Ŝe oskarŜonego Emanuela R. obciąŜają
zaniedbania i lekkomyślność. RównieŜ oskarŜonemu Augustowi
W., jako zawiadowcy stacji i przełoŜonemu w/w, zarzucono
zlekcewaŜenie obowiązków i brak wystarczającego nadzoru.
OskarŜony M. został uniewinniony, poniewaŜ nie udowodniono
mu zaniedbań, które mogły być przyczyną katastrofy. Sąd wziął
pod uwagę z jednej strony katastrofalne skutki wypadku zginęło 46 osób i 101 zostało rannych. Z drugiej strony wzięto
pod
uwagę
okoliczności łagodzące
wysokość
kary:
nieposzlakowana opinia, dobry przebieg słuŜby oraz
przemęczenie – Emanuel R. pełnił swoje obowiązki juŜ przeszło
13 godzin.
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Uwagi
W opracowaniu pominięto stopnie wojskowe i stanowiska niektórych osób biorących udział w uroczystościach
Ŝałobnych. Ówczesne media, czyli radio i prasa informowały o katastrofie kolejowej koło Zakrzowa
(Eisenbahnunglück bei Rosengrund). Imiona i nazwiska osób, które zginęły podano zgodnie z pisownią oryginalną.
Nazwy miejscowości podano obecnie obowiązujące.
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