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Piotr Mleczko 

Amerykańskie smugi na niebie południowej 
Polski w czasie gorącego lata 1944. 

Wyprawy 15. Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych 
(USAAF) w czasie II Wojny Światowej na cele znajdujące się na tere-
nach południowej Polski, zwłaszcza dzisiejszego Śląska, przeczą opi-
nii, że głównym celem nalotów amerykańskiego i brytyjskiego lotnic-
twa w Europie były tylko pola naftowe Rumunii oraz bogato zurbani-
zowane tereny III Rzeszy. Opinie te, utrwalone m.in. powojenną kine-
matografią sprawiły, że temat bombardowań strategicznych celów na 
terytorium Europy Środkowo-Wschodniej zszedł na dalszy plan. Tym-
czasem liczby udowodniły ówczesne realia wojenne. Otóż fabryki 
znajdujące się na Śląsku były na trzecim miejscu pod względem czę-
stotliwości wykonanych operacji powietrznych na zakłady paliwowe 
III Rzeszy1. Misje te były szczególnie wyczerpujące, a loty z baz 
w słonecznych Włoszech, w skrajnie zmiennych warunkach nad 
Śląsk, trwały co najmniej 8 godzin. Trasa wiodła nad terytoriami Ju-
gosławii, Rumunii, Węgier, przedwojennej Czechosłowacji oraz po-
nad naturalną przeszkodą – Karpatami. Wahania temperatur, duża od-
ległość, czas trwania, stres i ciągłe zagrożenie życia sprawiały, że mi-
sje te niszczyły fizycznie i psychicznie młode organizmy lotników 
w sposób wręcz niewyobrażalny. Jeśli pozwalała na to pogoda, lotnicy 
amerykańscy praktycznie dzień po dniu byli podrywani w powietrze, 
aby przeżyć wszystko jeszcze raz, często po raz ostatni. Straty, które 
poniosła 15. USAAF nad południową Polską znacznie przewyższały 
straty notowane nad osławionymi polami naftowymi Ploesti2. Nazwy 
takie jak Blechhammer North, Blechhammer South i Odertal, które 
w czasie II wojny światowej wzbudzały wśród lotników strach 
i obawy, współcześnie pozostają w powszechnej świadomości zapo-

                                                 
1S. Serwatka, M. Mucha, Op. Cit., s. 7. 
2Ibidem, s.7. 
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mniane, a IG Farbenindustrie AG Auschwitz kojarzy się jednoznacz-
nie z niemieckim obozem koncentracyjnym Konzentrationslager 
Auschwitz. 

W styczniu 1943 r. na konferencji aliantów w Casablance przy-
jęty został plan nazwany połączoną ofensywą bombową (Combined 
Bomb Offensive – CBO). Jako jeden z głównych celów strategicznych 
bombardowań III Rzeszy wyznaczono przemysł przetwórstwa paliwo-
wego Niemiec, ich satelitów oraz na terytoriach państw przez nich 
okupowanych. Jednym z zadań jakie otrzymała utworzona po konfe-
rencji w Casablance 15 Armia Powietrzna Stanów Zjednoczonych 
było zniszczenie zakładów produkcji paliw syntetycznych na terenie 
Polski południowej. Obiekty te znajdowały się w Blachowni Śląskiej, 
Kędzierzynie-Koźlu, Zdzieszowicach oraz Oświęcimiu. Amerykań-
skie nazewnictwo określało je jako: Blechhammer North, Blechham-
mer South i Odertal. W przypadku zakładów chemicznych w Oświę-
cimiu stosowano nazwę AG Auschwitz. 

Po raz pierwszy kompleks przemysłowy Blechhammer zbom-
bardowany został skutecznie 7 lipca 1944 r. Od tego dnia do 26 grud-
nia 1944 r. wykonano osiemnaście nalotów na zakłady znajdujące się 
na Śląsku, tracąc przy tym aż 316 samolotów bombowych i myśliw-
ców eskorty3. 

W związku z postępującą od wschodu i zachodu w lipcu 1944 r. 
ofensywą aliantów, możliwości dostarczenia naturalnej ropy naftowej 
dla wojsk III Rzeszy malały. Wobec tego wartość i znaczenie paliw 
syntetycznych produkowanych w zakładach na terenie południowej 
Polski ciągle wzrastały. Tym bardziej, że większość tych produktów 
sprawdzała się w warunkach frontowych jako zamiennik paliw natu-
ralnych. W celu lepszej ochrony ważnych obiektów przemysłowych 
zostało wydane na najwyższych szczeblach dowodzenia specjalne roz-
porządzenie. 19 czerwca 1944 r. kanclerz III Rzeszy Adolf Hitler oso-
biście nakazał ministrowi Speerowi, aby otoczyć szczególną ochroną 
zakłady w Blechhammer North i South4. Z drugiej strony alianckie 
                                                 
3S. Serwatka, M. Mucha, Op. Cit., s. 15. 
4W. A. Boelcke, Op. Cit., s. 393. 
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dowództwo, które było doskonale zorientowane w sytuacji przemysłu 
na Śląsku, podjęło decyzję o wysłaniu formacji samolotów bombo-
wych, które miały zniszczyć szkodliwe zakłady. W tej decyzji 
ogromną rolę odegrały organizacje wywiadu Komendy Głównej 
ZWZ/AK. Praktycznie każdy z zakładów III Rzeszy był infiltrowany 
przez polską siatkę wywiadowczą. W Blechhammer North i South 
działała organizacja wywiadu ofensywnego Komendy Głównej 
ZWZ/AK o kryptonimie ,,Stragan”, która przekazywała brytyjskiej 
służbie wywiadu Secret Intelligence Service (SIS) regularne meldunki 
dotyczące obrony przeciwlotniczej i struktury zakładów syntezy che-
micznej na Śląsku. Dzięki polskim meldunkom alianci doskonale wie-
dzieli, czego mogą spodziewać się ich samoloty bombowe, w prze-
strzeni powietrznej nad południową Polską. Oprócz ,,Straganu” na 
Śląsku działało jeszcze kilka innych siatek wywiadowczych, które kie-
rowane i koordynowane z wiedeńskiej centrali, przekazywały niezwy-
kle istotne informacje. Na przykład agent siatki ,,S1” przekazał plany 
zakładów Blechhammer wraz z sąsiednimi obozami dla robotników 
przymusowych, liniami kolejowymi oraz drogami. Siatka ,,S5” dostar-
czała informacje dotyczące zakładów Odertal, a wywiad Okręgu Ślą-
skiego ZWZ/AK o kryptonimie ,,Lido” zdobył i przekazał tak do-
kładne plany zakładu w Zdzieszowicach, że na ich podstawie dowódz-
two 15. USAAF było zdolne zaplanować szczegółowo nalot.5 

 
7 lipca 1944 

Chociaż pierwszy nalot został przeprowadzony dopiero w lipcu 
1944 r. to alarmy przeciwlotnicze na Śląsku odnotowano już w poło-
wie czerwca 1944 r. Niemiecka obrona ogłaszała, co prawda stan go-
towości, jednak kończyło się na ostrzeżeniach i nie dochodziło do ak-
cji bojowych. A. Konieczny w swojej publikacji ,,Śląsk, a wojna po-
wietrzna lat 1940-1944”, formułuje tezę, że przyczyną alarmów były 
wahadłowe przeloty amerykańskich samolotów na lotniska ukraińskie 
w ramach operacji FRANTIC. W pierwszych dniach lipca 1944 r., sa-

                                                 
5O. Guziur, M. Starczewski, Lido i Stragan. Ślązacy w wywiadzie Armii Krajowej, 
Czeski Cieszyn, 1993, s. 35-83. 
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moloty zwiadowcze 15. USAAF wykonały serię misji rozpoznaw-
czych, przygotowujących przyszłe ataki samolotów bombowych. Nie-
mieckie placówki alarmowe odnotowały aktywność nieprzyjaciel-
skiego lotnictwa w dniu 3 lipca 1944 r., zapisując, że o godz. 13:49 na 
południowy zachód od Głubczyc pojawiły się amerykańskie samoloty. 
Podobne spostrzeżenia odnotowano dzień później. 7 lipca 1944 r. 
amerykańskie samoloty, które pojawiły się nad Śląskiem miały całko-
wicie inny cel niż przeprowadzenie zwiadu. W ten słoneczny piątek 
między 6 a 7 rano z włoskich lotnisk zostały poderwane samoloty 15. 
USAAF należące do czterech skrzydeł bombowych. 189 samolotów 
bombowych typu Boeing B-17, zwanych „latającymi fortecami” z 5. 
Skrzydła Bombowego, skierowało się nad Blechhammer South. 
W tym samym czasie na Blechhammer North zostały wysłane połą-
czone siły 49 i 55 Skrzydeł Bombowych, w liczbie 226 samolotów 
bombowych typu Consolidated B-24 Liberator. Zakłady w Odertal 
miało zbombardować 140 maszyn z 304 Skrzydła Bombowego. Do 
obrony formacji 555 samolotów bombowych przydzielono 352 my-
śliwce eskorty należące do 306. Skrzydła Myśliwskiego. Po starcie 
formacje podzieliły się regulaminowo, aby lecąc na różnych wysoko-
ściach nie zrzucać bomb na własne samoloty. Nie spodziewano się du-
żej aktywności myśliwców Luftwaffe, a głównego zagrożenia oczeki-
wano ze strony artylerii przeciwlotniczej. Mimo tego, już ponad 100 
km od celu amerykańskie samoloty myśliwskie typu Lockheed P-38 
Lightning zauważyły 55 myśliwców przeciwnika, które próbowały 
odciągnąć samoloty eskorty od lecącej formacji. Doszło do potyczek 
powietrznych, zakończonych zestrzeleniem dwóch niemieckich samo-
lotów oraz jednego amerykańskiego myśliwca typu North American 
P-51 Mustang. Dużo poważniejsze walki obronne stoczyły formacje 
samolotów bombowych, które zestrzeliły 16 niemieckich myśliw-
ców6. Po przebiciu zapory zastawionej przez myśliwce Luftwaffe, le-
cące formacje skupiły szyk i już kilka minut po godz. 10:00 dla nie-
mieckiej stacji ostrzegawczo-alarmowej w Opolu nie było cienia wąt-
pliwości, iż celem lecących w kilku falach samolotów bombowych 15. 

                                                 
6 A. Konieczny, Op. Cit., s. 101-103. 
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USAAF będzie Górny Śląsk. Zgodnie z przewidywaniami, amerykań-
skie formacje bombowe zostały ,,przywitane” nad Śląskiem huraga-
nowym ogniem artylerii przeciwlotniczej. O intensywności ostrzału 
świadczy liczba 1182 wystrzelonych pocisków. Mimo intensywnego 
ostrzału baterii przeciwlotniczych pierwsze bomby spadły na zakłady 
Blechhammer South o10:48, następne na Blechhammer North i Oder-
tal. Nalot trwał wyjątkowo długo, gdyż dopiero o 12:03 stwierdzono 
odlot amerykańskich samolotów znad celów, na które zrzucono 1130 
ton bomb7. 

Skuteczność bombardowania zakładów w Blechhammer South 
przez 162 latające fortece8 mimo zasłony dymnej, maskującej teren 
zakładów, była znaczna. Zniszczenia opisuje dziennik wojenny nie-
mieckiej Inspekcji Zbrojeniowej, której oddział znajdował się, we 
wcielonych do III Rzeszy, Katowicach: 1.) Szkody: Na terenie zakładu 
stwierdzono zrzut 218 bomb (500 i 1000 kg). Znaczne szkody w budyn-
kach i rurociągach. Ostatni stopień wydziału gliceryny otrzymał kilka 
bezpośrednich trafień, budynek kompresorów dwa trafienia, które spo-
wodowały szkody w dachu, przewodach, niewielkie szkody w maszy-
nach, przewodach elektrycznych i kablach. Budynek kompresorów nie 
jest wypalony. 2.) Inne dane: 19 zabitych, 30 rannych na terenie za-
kładów. Przeznaczony dla zakładów dywan bombowy minął cel wsku-
tek zadymienia i trafił ciężko położone na południe od zakładów gminy 
Brzeźce i Stare Koźle.9 Raport ten uzupełniał kolejny meldunek kato-
wickiej Inspekcji Zbrojeniowej z 14 lipca 1944 r., który informował, 
że produkcja metanolu i tanatolu została wstrzymana na 10 dni, a od-
budowa szkód w oddziałach wytwarzających ww. związki będzie 
trwała aż miesiąc. Najdotkliwsze straty poniósł oddział chloru i glice-
ryny, gdzie produkcję chloru przerwano na 4 tygodnie, a remont znisz-
czonych budynków potrwa 42 dni. Dział gliceryny został wyłączony 
z produkcji aż na pięć miesięcy, a remont miał trwać pół roku. Straty 

                                                 
7Ibidem, s. 104-107. 
827 samolotów bombowych typu Boeing B-17 Flying Fortress z różnych powodów 
nie doleciało nad cel. 
9Ibidem, s. 104-105. 
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poniosły także działy kwasów, azotu, mocznika i amoniaków. Produk-
cja paliw syntetycznych spadła z 2 200 do 900 ton10. 

W Blechhammer North zrzut bomb wykonało 183 samoloty 
bombowe typu Consolidated B-24 Liberator, ponieważ aż 40 musiało 
z różnych przyczyn zawrócić przed osiągnięciem celu. Z wysokości 
ok. 6500-7500 m zrzucono na zakłady ponad 1700 bomb burzących 
i zapalających o łącznej wadze 430 ton. Również tu napotkano na in-
tensywną zasłonę dymną, która utrudniała celny zrzut bomb. O sku-
teczności bombardowania informuje ponownie dziennik wojenny ka-
towickiej Inspekcji Zbrojeniowej: 1.) Szkody: około 25 bomb burzą-
cych spadło na teren zakładów. Szkody niewielkie. Kilka trafień w sieć 
wodociągową, w skutek czego postój zakładów. Szkody w sieci wodo-
ciągowej okazały się następnie znacznie poważniejsze niż początkowo 
stwierdzono. Zakończenie napraw przewidywane w dniu 13.7.44. 
2.) Inne dane: 1 zabity, 4 ciężko rannych, 27 lekko rannych na terenie 
zakładów11. W Blechhammer North produkcja benzyny syntetycznej 
została wstrzymana na 10 dni. 

Zakłady Odertal zbombardowało 106 samolotów, zrzucając po-
nad 220 ton bomb zapalających i burzących. Wg relacji lotników 
bomby trafiły bezpośrednio w magazyny paliw i urządzenia che-
miczne. Zniszczone także piece koksownicze, instalacje gazowe, wo-
dociągowe oraz przeróbki siarczanu amoniaku i smoły. Bomby trafiły 
także w bocznicę kolejową i wieżę chłodniczą. Z trzech atakowanych 
zakładów, te w Odertal poniosły największe straty. Miesięczna pro-
dukcja koksu w ilości 50 000 ton została zatrzymana na dwa, trzy mie-
siące. Podobnie produkcja benzolu. Całkowicie zatrzymano produkcję 
najważniejszych produktów: benzyny syntetycznej, oleju i gazu napę-
dowego oraz parafiny. Nawet tydzień po bombardowaniu nie można 
było określić choćby wstępnego terminu napraw i uruchomienia pro-
dukcji. Straty formacji bombowych wyniosły łącznie 9 samolotów 
bombowych B-17 Flying Fortress oraz 16 maszyn B-24 Liberator. 
Z 25 maszyn – siedem zostało strąconych przez Luftwaffe, sześć 

                                                 
10Ibidem, s. 105 i 113 
11Ibidem, s. 106. 
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zniszczyła artyleria przeciwlotnicza, dziewięć zaginęło, jedna rozbiła 
się podczas lądowania, a przyczyn utraty dwóch samolotów nie po-
dano. Ciekawym przypadkiem było zaliczenie zestrzelenia jednego 
samolotu bombowego typu Consolidated B-24 Liberator, aż ośmiu ba-
teriom artylerii przeciwlotniczej. Członkowie załogi zeznali: Wkrótce 
po zrzuceniu bomb nad celem (Odertal) samolot został 4-5-krotnie tra-
fiony przez artylerię plot., przestrzelony został przewód olejowy, 
Trzeci silnik został wyeliminowany. Ponieważ istniało niebezpieczeń-
stwo, że samolot może eksplodować, dowódca maszyny wydał przez 
mikrofon zawczasu rozkaz do wyskoczenia12. Zestrzelona załoga nale-
żała do 736. Dywizjonu Bombowego z 454 Grupy Bombowej i po-
myślnie ukończyła aż 40 poprzednich misji operacyjnych. Pomimo 
poważnych zniszczeń w atakowanych zakładach dowództwo 15 Armii 
nie było usatysfakcjonowane wynikami nalotu. Stwierdzono bowiem, 
że znaczna część zrzuconych bomb spadła obok wyznaczonych celów 
i nie spowodowała najmniejszych szkód13. 

Po nalocie 7 lipca 1944 r. w zakładach chemicznych rozpoczęto 
pośpieszne usuwanie skutków bombardowania. Tym bardziej, że pro-
dukcja paliw lotniczych w lipcu 1944 r. spadła z 160 000 do 32 000 
ton14. Nalot ten ujawnił także słabe strony w systemie obrony prze-
ciwlotniczej. Szczególnie nieprzydatne do ostrzału samolotów lecą-
cych na dużym pułapie okazały się działa 2 cm Fliegerabwehrkanone 
38. Stwierdzono również, że stanowiska baterii przeciwlotniczych 
znajdowały się zbyt blisko siebie i były narażone na trafienie  
jedną bombą. 

 
7 sierpnia 1944 

Miesiąc po pierwszym nalocie z włoskich lotnisk 7 sierpnia 
1944 r. wystartowało łącznie 414 samolotów bombowych należących 
do 5., 49., 304. oraz 55. Skrzydeł Bombowych. 306 samolotów 

                                                 
12Ibidem, s. 106-111. 
13W. F. Craven, J. L. Cate, The Army Air Force in World War II, New York-London 
1964, s. 291. 
14W. Birkenfeld, Op. Cit., 228-229. 
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z trzech pierwszych skrzydeł skierowało się nad Blechhammer South, 
a pozostałe 108 Liberatorów z 55. S.B. nad Blechhammer North. 
Osłonę zapewniało 116 myśliwców North American P-51 Mustang 
i Lockheed P-38 Lightning. Zaskoczone dowództwo niemieckie ode-
brało pierwsze sygnały o zbliżających się falach amerykańskich bom-
bowców o 8:22. Pierwszy atak nastąpił jednak dopiero między 11:00, 
a 11:31, przy czym, jak poprzednio, najpierw zbombardowane zostały 
zakłady Blechhammer South. Samoloty bombowe 15 Armii zrzuciły 
w ciągu pół godziny ponad 620 ton bomb burzących i zapalających, 
które spowodowały duże zniszczenia w kędzierzyńskich zakładach15. 
Wskutek zrzutu 600 bomb burzących na teren zakładów trafione zo-
stały obiekty produkcyjne, a mianowicie stacja generatorów dla od-
działu wodoru, oddziały gliceryny, kwasu tłuszczowego, destylacji, 
elektrolizy chloru, zbiorniki azotu, stacja odsiarczania, oddział chloru 

                                                 
15A. Konieczny, Op. Cit., s. 117-118. 

Formacja bombowców B-24 Liberator z 454 Grupy Bombowej (Internet) 
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i zakładowa stacja kolejowa; wszystkie silnie uszkodzone. 8 zbiorni-
ków wypalonych. Różne inne obiekty produkcyjne są częściowo uszko-
dzone16. Taki raport odnotowała bezpośrednio po nalocie niemiecka 
Inspekcja Zbrojeniowa. Wymieniono liczby 18 zabitych i 35 rannych. 
W wyniku nalotu 7 sierpnia 1944 r. produkcja benzyny syntetycznej 
została całkowicie zawieszona na okres 3 tygodni, a przewidywane 
remonty miały trwać 2,5 miesiąca. Produkcja w oddziale metanolu zo-
stała wstrzymana na okres półtora miesiąca. Wyłączone z produkcji 
zostały także oddziały kwasu tłuszczowego, azotu, mocznika i chloru. 
Ten gigantyczny efekt uzyskano przy stratach własnych ocenianych 
jako niewielkie. Do macierzystych baz nie powróciło 8 maszyn, przy 
czym dwa samoloty bombowe zostały zestrzelone przez artylerię prze-
ciwlotniczą, a pozostałe uznano za zaginione. 

Na Blechhammer North zostało zrzucone w ciągu dwóch minut 
po godz. 11:30 blisko 200 ton bomb burzących, które zniszczyły ko-
tłownię, budynek zarządu głównego, wydziału handlowego i kompre-
sorni. Skutki bombardowania dosięgły także rozdzielnię sieciową, 
kompresornię, siłownię, gazownię, zbiorniki pośrednie oraz laborato-
ria i domy mieszkalne. Oprócz trafień bezpośrednich, duże zniszcze-
nia wywołały fale uderzeniowe powstałe w wyniku wybuchu bomb. 
Praktycznie całkowitej destrukcji uległo szesnaście budynków maga-
zynowych o długości od 30 do 90 m. Pozostałe były poważnie uszko-
dzone. W wyniku nalotu produkcja 20 000 ton/miesiąc benzyny syn-
tetycznej została wstrzymana na okres trzech tygodni. W ataku na 
Blechhammer North odnotowano poważną stratę 15 samolotów bom-
bowych. W walkach powietrznych pomiędzy eskortą myśliwców, 
a Luftwaffe, zestrzelono 23 niemieckie myśliwce, przy stracie tylko 
jednego (!) samolotu typu Lockheed P-38 Lightning17. 

 
20 sierpnia 1944 

Po ataku bombowym 7 sierpnia pozyskano dzięki lotom zwia-
dowczym szereg informacji, które pozwoliły na tymczasową zmianę 

                                                 
16Ibidem. 
17Ibidem, s. 119-121. 
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priorytetowych celów. Chociaż atak ten skutecznie zmniejszył wiel-
kość niemieckiej produkcji paliw syntetycznych, nie spełnił ponownie 
oczekiwań alianckich sztabowców. Zniszczenia oraz ich skutki były 
jednak na tyle poważne, że można było skierować samoloty bombowe 
15. Armii na inne, nieatakowane do tej pory cele. Z „listy rezerwowej” 
wybrano zakłady IG Auschwitz w Oświęcimiu oraz rafinerię w Cze-
chowicach. Nalot na oba cele rozpoczął się w niedzielny poranek 20 
sierpnia 1944 r. Tego dnia wystartowało 140 samolotów należących 
do 5. Skrzydła Bombowego. Osłaniało je 50 Mustangów18. Niemiec-
kie stacje ostrzegawczo-alarmowe na Śląsku nie spodziewały się tego 
nalotu. Co prawda, odnotowano pojawienie się samolotów zwiadow-

                                                 
18Ibidem, s. 129-130. 

Liberatory B-24 z 460 i 465 Grupy Bombowej podczas przelotu na akcję
(Internet) 
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czych przed 10:00, które po wykonaniu rutynowych czynności odle-
ciały na południe. Lot powietrznej armady nad cele opisano następu-
jąco: Około 10:30 powietrzna armada kierująca się na Oświęcim prze-
leciała nad Podhalem, Skomielną, Białą, Pcimiem i Myślenicami, aby 
na południe od Krakowa skręcić w lewo i rozpocząć podejście do celu. 
W trakcie przelotu, kolejne eskadry myśliwskie odrzucały opróżnione, 
zapasowe zbiorniki, które z daleka wyglądały jak... bomby. (…) Z pew-
nością widok setek maszyn, lecących w zwartych formacjach, robił 
wielkie wrażenie. Niebo drżało, zaciekawieni ludzie wychodzili z do-
mów. (…) Wokół olbrzymów uwijały się niby psy owczarskie krępe, 
czerwono pomalowane maszyny myśliwskie. Przez lornetki widać było 
na skrzydłach samolotów doskonale białe gwiazdy w niebieskim kole. 
Luftwaffe ani śladu. Niemieckie lotnictwo, widocznie przerażone po-
tęgą przeciwnika, wolało pozostać w ukryciu. Huk kilkuset silników 
wibrował w rozpalonym, letnim powietrzu19. 

Tymczasem 128 „latających fortec” doleciało nad zakłady IG 
Auschwitz i zbombardowały je bombami burzącymi w łącznej wadze 
337 ton. Atak próbowała udaremnić, tym razem bezskutecznie artyle-
ria przeciwlotnicza. Za to szkody, jakie wyrządziły amerykańskie 
bomby w zakładach IG Auschwitz, zadowoliły alianckich sztabow-
ców20. W raporcie niemieckiej Inspekcji Zbrojeniowej znajdują się in-
formacje, że w wyniku nalotów stwierdzono bezpośrednie trafienia 
obiektów z urządzeniami do wytwarzania koagulatorów gumy oraz 
w suszarnię i wykańczalnię. Pośrednie wybuchy bomb zniszczyły za-
kłady produkcji aluminium i styrenu oraz komorę uwodornienia. 
Uszkodzona została instalacja uzdatniania wody i zatrzymana produk-
cja pary wodnej. Zginęło 58 osób, a 20 było rannych. Produkcja me-
tanolu, mazutu i smoły została wstrzymana aż do października. Straty 
samego metanolu wynosiły 6300 ton21. Efekty nalotu na rafinerię 
w Czechowicach również zostały ocenione pomyślnie. Okazało się, że 

                                                 
19M. Metler, Książka lotów Jima Ayersa pilota bombowca B-24 Liberator, ,,Kre-
sowe Stanice”, 2013, Nr 60, s. 112. 
20A. Konieczny, Op. Cit., s. 131-131. 
21Ibidem, s. 131. 
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nalot 20 sierpnia 1944 r. był najmniej kosztowną misją bojową w hi-
storii 15. USAAF. Wielkie szkody, jakie amerykańskie lotnictwo wy-
rządziło niemieckim zakładom, zostało opłacone stratą dwóch maszyn 
– bombowca i myśliwca22. 

 
22 sierpnia 1944 

Znane przysłowie mówi, że ,,apetyt rośnie w miarę jedzenia”. 
Stąd powstała decyzja o kolejnym nalocie bombowym już 22 sierpnia. 
Dzień wcześniej amerykański samolot zwiadowczy dokonał lotni-
czego rozpoznania rejonów Żyliny-Oświęcimia-Krakowa-Katowic 
oraz Gliwic. Następnego dnia od rana niemieckie centrale ostrzegaw-
czo-alarmowe odnotowywały wzmożony ruch amerykańskich samo-
lotów zwiadowczych. Ich podstawowym zadaniem było odwrócenie 
uwagi od kierunku głównego uderzenia, ponieważ w tym samym cza-
sie formacje samolotów bombowych leciały już na wyznaczone cele: 
                                                 
22W.F. Craven, J. L. Cate, Op. Cit., s. 299. 

Zgrupowanie Liberatorów w taktycznym szyku bojowym (Internet) 
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Odertal i Blechhammer South. Było to 168 samolotów B-17 „lataja-
cych fortec” i 121 maszyn B-24 Liberator, należących do 304. Skrzy-
dła Bombowego. Towarzyszyła im eskorta 105 myśliwców z 325. i 52. 
Grupy Lotniczej. 

Nad Odertal doleciało 135 samolotów bombowych i zrzuciły na 
zakłady około 300 ton bomb burzących. Grupa 26 maszyn pomyłkowo 
zbombardowała Blechhammer North, uszkadzając stację przetokową 
i teren magazynowy. Skuteczność ataku na Odertal była wysoka. Od-
notowano bezpośrednie trafienia w stację przetokową, rafinerię ropy, 
magazyny paliw. Poważnie uszkodzono urządzenia wodociągowe 
i gazownię. Zniszczono zakład produktów ubocznych koksowni oraz 
oczyszczania gazu i kompresorni. Bomby uszkodziły także ładownię 
kolejową, samochodową oraz stanowisko działa plot. zabijając 8 osób 
z obsługi23. 

Pomimo potężnej zasłony dymnej nad Blechhammer South 100 
bombowców B-24 Liberator zrzuciło na zakłady 237 ton bomb burzą-
cych. Bombardowanie nie przyniosło jednak większego skutku. In-
spekcja Zbrojeniowa raportowała z Katowic: […] Nieprzyjaciel wyko-
nał najpierw nalot na miasto Wiedeń, który prawdopodobnie można 
określić jako manewr mający odwrócić uwagę, po czym ponownie za-
atakował rejon Koźla. Fale nadlatywały na czele z samolotami szpe-
raczami na wysokości 7000 m, a zbliżały się do rejonu Koźla czę-
ściowo od południa, zachodu i wschodu. Zakład (Blechhammer North 
– przyp. aut.) był znakomicie zasłonięty mgłą. Zaobserwowano, że na 
początku ataku 7 samolotów – szperaczy dwukrotnie krążyło przez pe-
wien czas nad mgłą, nie mogąc widocznie znaleźć dokładnego celu. 
Szperacze poprowadziły potem nadciągającą formację bombowców 
na Zdzieszowice, gdzie należy poszukiwać punktu ciężkości ataku. 
Z kierunku Zdzieszowic pojawiły się potem ponownie samoloty – szpe-
racze i krążyły nad rejonem Kędzierzyna. Już wcześniej spadły bomby 
w zasłonięty rejon Kędzierzyna (w ogólnym rejonie Blachowni, IG 
i miasta Kędzierzyna); potem nastąpiły zrzuty bomb. 

                                                 
23A. Konieczny, Op. Cit., s. 136-138. 
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Skuteczność ataku na Blachownię była niewielka. Wodociąg do 
Brzeziec został przerwany w około 4 miejscach. Zbiorniki na południe 
od linii kolejowej stały się prawdopodobnie widoczne na skraju ob-
szaru zadymienia, gdyż bezpośrednio obok zbiorników został wymie-
rzony zrzut około 100 bomb burzących, jednak nie trafiły w żaden 
zbiornik – pomijając niewypał, który znaleziono w jednym z nich – ani 
w inny budynek. Trafione zostały jedynie fragmenty betonowe w naj-
bliższej okolicy. Rannych zostało tam 8 osób lekko, a 2 ciężko. Zabi-
tych nie zanotowano. Na właściwy teren zakładu na północ od linii 
kolejowej Gliwice-Kędzierzyn nie spadła żadna bomba. Atak miał 
miejsce między godz. 11:35 a 12:05. 

W zakładzie IG Kędzierzyn – tylko nieznaczne szkody. W Zdzie-
szowicach natomiast obserwuje się silne pożary. Pierwszy meldunek 
informuje, że fabryka benzyny została ciężko trafiona24. 

Oprócz małej skuteczności bombardowania, 15. Armia Sił Po-
wietrznych USA poniosła w tym dniu nad Blechhammer South po-
ważne straty. W wyniku działalności Luftwaffe i ostrzału artylerii plot. 
do macierzystych baz nie powróciło aż 18 samolotów bombowych 
oraz 2 myśliwce eskorty25. 

Sztabowcy amerykańscy nie posiadali własnych informacji na 
temat skuteczności nalotu, ponieważ skuteczna zasłona dymna unie-
możliwiała wykonanie porównawczych zdjęć. W tym celu 24 oraz 25 
sierpnia 1944 r. wysłano samoloty zwiadowcze, których misje wyka-
zały, że efekty ostatniego nalotu nie były zadowalające. Tym nie 
mniej, dowództwo 15. Armii postanowiło ponowić akcję powietrzną, 
aby nie dopuścić do odbudowy śląskich zakładów26. Termin kolejnego 
ataku wyznaczono na niedzielę 27 sierpnia 1944 r. a jego wykonanie 
powierzono dwóm zgrupowaniom. Pierwsze – wyznaczone do znisz-
czenia Blechhammer South stanowiło 119 samolotów bombowych 
z części eskadr i grup bombowych należących do 5. i 304. Skrzydeł 

                                                 
24S. Łukowski, Zbrodnie hitlerowskie w Łambinowicach i Sławęcicach na 
Opolszczyźnie w latach 1939-1945, Katowice 1965, fotografia nr 79. 
25A. Konieczny, Op. Cit., s. 138. 
26Ibidem, s. 141. 
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Bombowych. Drugie – dla którego celem był Blechhammer North 
tworzyło 369 maszyn bombowych – „latających fortec” i Liberatorów. 
Stanowiło ono główną siłę uderzeniową. W niemieckiej centrali 
ostrzegawczo-alarmowej w Opolu odnotowano o godz. 11:11 zbliża-
nie się tej ogromnej, powietrznej armady. Alarm ogłoszono pół go-
dziny później, a pierwsze bomby ugodziły wyznaczone cele w samo 
południe. Na Blechhamer North spadło blisko 1500 bomb, a prawie 
1000 – na Blechhammer South. Zakłady Blechhammer North zostały 
lekko uszkodzone – w wyniku trafień powstało wiele pożarów, które 
jednak nie stanowiły większego zagrożenia. Zginęło 26 osób. Nato-
miast Blechhammer South odniósł poważniejsze uszkodzenia. Bu-
dynki produkcyjne zakładów zostały trafione amerykańskimi bom-
bami, a obiekty w zachodniej strefie zniszczono prawie całkowicie. 
Odnotowane poważne zniszczenia instalacji wodociągowych, gazo-
wych i elektrycznych, budynków mieszkalnych oraz ogromnej liczby 
maszyn. Rannych było 6 osób. 

Jeden z Liberatorów 15 Armii Sił Powietrznych w ataku bombowym 
(Internet) 
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Straty potężnej liczbowo formacji (blisko 500 samolotów bom-
bowych) wyniosły 10 maszyn27. Uznana za sukces powietrzna opera-
cja 15. Armii w dniu 27 sierpnia 1944 r. pozwoliła lotniczym strate-
gom na zmianę celów następnego ataku. Dwa dni później, 29 sierpnia, 
amerykańscy piloci poprowadzili swoje maszyny z włoskich lotnisk 
w kierunku celów na terenie Węgier, Śląska Cieszyńskiego i Moraw. 

 
13 września (czarna środa!) 

Zakłady syntezy chemicznej w Polsce południowej były celem 
nalotu w dniu 13 września 1944 r. zwanym później w bilansie zysków 
i strat ,,czarną środą”. Dzień ten wywołuje emocje nie tylko wśród by-
łych lotników 15. Armii Powietrznej USA. Niezbyt celne bombardo-
wanie oraz nieszczęśliwy zbieg okoliczności nawigacyjnych sprawiły, 
że również na Śląsku dzień ten powinno określać się również mianem 
,,krwawej środy”. Po ostatnim sierpniowym ataku 15. USAAF aż do 
5 września 1944 r. niemieccy obserwatorzy uznawali przestrzeń po-
wietrzną nad południową Polską jako wolną od alianckiego zagroże-
nia. Tego dnia stan ten został zakłócony przelotem amerykańskiego 
samolotu zwiadowczego w rejonie Rybnika i Raciborza. Nieco więk-
sze zamieszanie wśród niemieckich służb przeciwlotniczych spowo-
dował 11 września nieprawdziwy (jak się później okazało) meldunek 
o zbliżaniu się w kierunku Śląska dużej formacji amerykańskich sa-
molotów bombowych. Dzień później sytuacja się powtórzyła28. Środa, 
13 września 1944 r. przyniosła radykalną zmianę. Tego dnia pomiędzy 
6:00 a 7:00 z baz we Włoszech wzbiła się w powietrze flotylla składa-
jąca się z aż 813 maszyn: 401 samolotów bombowych i 412 myśliw-
ców eskorty. Cele: Blechhammer North, Odertal i AG Auschwitz, 
a więc lot tylko w jedną stronę miał zająć co najmniej 3 godziny. Le-
cąca formacja została szybko zauważona, gdyż już o 8:35 niemieckie 
służby znajdujące się w Jugosławii informowały o amerykańskich sa-
molotach. Mimo tego nie podjęto w tamtym rejonie próby przeciw-
działania. Wspomina polski świadek: Przez Stronie i Leśnicę udałem 

                                                 
27N. Conrads, Deutsche Geschichte im Osten Europas – Schlesien, Berlin 1994, 
s. 679. 
28Ibidem, s. 149-150. 
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się do Lanckorony. Po drodze mijałem chłopów zbierających zboże. 
Południowe słońce prażyło. Od południa nadciągały ciężkie, ciemne 
chmury. Przyspieszyłem kroku. Pragnąłem osiągnąć cel przed zbliża-
jącą się burzą. Z oddali słuchać było głuche dudnienie. W tym momen-
cie usłyszałem, że w odgłosy burzy wkomponowany został nowy dono-
śny dźwięk. Spojrzałem w górę. Od strony Kalwarii ukazały się srebrne 
punkty. Ich liczba rosła. Były to zbliżające się klucze ciężkich bombow-
ców. Pierwszy raz zobaczyłem alianckie samoloty. Doczekałem się na-
reszcie – pomyślałem. Huk potężniał. Mieszał się z odgłosami nadcią-
gającej burzy. A ja patrzyłem w górę. łzy napływały mi do oczu29. 

Luftwaffe wysyłała pojedyncze samoloty myśliwskie, które nie 
podejmowały akcji bojowych. Niemiecka centrala ostrzegawczo-alar-
mowa w Opolu wszczęła alarm o godzinie 10:26, a już pół godziny 
później samoloty bombowe 15. Armii USA znalazły się nad Kędzie-
rzynem. Rozpoczęto bombardowanie zakładów. 

W tym czasie zakłady syntezy chemicznej AG Auschwitz były 
celem akcji czterech grup bombowych: 460., 464., 465. i 485. z 55. 
Skrzydła Bombowego. Zgrupowanie liczyło 112 samolotów bombo-
wych B-24 Liberator, osłanianych przez 79 myśliwców. Do zawróce-
nia zostało zmuszonych 11 maszyn, a pięć innych dokonało zrzutu 
bomb poza celem. Ostatecznie nad AG Auschwitz dotarło 96 Libera-
torów, które z wysokości ok. 7000 m zbombardowały zakłady blisko 
tysiącem 500 funtowychi bomb burzących o łącznej masie 236 ton. 
Z dokładniejszym opisem nalotu można się zapoznać w publikacji 
,,Tropami zestrzelonych” (autor Andrzej Olejko), w której przyto-
czony został raport mjr Rogera Wadnera. Czytamy w nim m.in.: 
13.IX.1944 o godz. 6.15 z 31 samolotów 460 Grupy Bombowej – 30 
wystartowało do lotu bojowego, celem zbombardowania rafinerii 
w Oświęcimiu, w Polsce. Jeden z B-24 nie wystartował do lotu bojo-
wego z powodu kłopotów z jednym z silników. Grupę prowadził mjr 

                                                 
29K. Wielgus, Liberator w Gorcach, Tarnobrzeg 2005, s. 40. 
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Charles C. Ward – dowódca 763 Dywizjonu Bombowego. […] Połą-
czenie się grup 460 z 485, 464 i 465 odbyło się planowo. Całe 55 
Skrzydło Bombowe uformowało szyk nad bazą Spinazolla o godz. 7.41. 
Nad Jugosłowiańskim brzegiem do bombowców dołączyły myśliwce 
osłony typu P-51 i P-38. W czasie lotu do celu pięć ,,Liberatorów” 
zawróciło do bazy z powodu awarii. Nad cel bombowce nadleciały na 
wysokości 23 tys. stóp i o godz. 11.22 zrzuciły 62,5 tony bomb 500 

Zrzut bomb z Liberatorów 465 Grupy Bombowej na Zakłady Che-
miczne w Oświęcimiu (AG Auschwitz) w dniu 13 września 1944. 
Foto opublikowane w Internecie dzięki uprzejmości Johna McNe-
ely, syna lotnika z 777. Dywizjonu Bombowego USAAF 
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funtowych RDX. Większość bomb spadła w rejonie centralnej i połu-
dniowej części rafinerii. 460 Grupa Bombowa kontakt z FLAK-iem 
(niemiecką artylerią przeciwlotniczą) miała przez 7-8 minut. Wytwa-
rzacze dymu skutecznie zasłaniały cel30. 

Każda grupa uczestnicząca w tym nalocie, wykonała podczas 
ataku dokumentację fotograficzną, można było zatem poznać roz-
miary zniszczeń i ocenić skuteczność ataku. 460 Grupa Bombowa 
zniszczyła budynki w południowo-środkowej części rafinerii oraz 
uszkodziła budynki obozu pracy i składy materiałów budowlanych. 
464. Grupa Bombowa wykazała na fotografiach zniszczenia w okoli-
cach zbiornika gazowego, budynku reaktorowego, destylarni oraz 
wielu mniejszych obiektów. Pozostałe dwie grupy bombowe odniosły 
mniejsze sukcesy – 465. G.B. nie trafiła w cele wojskowe, a 485. G.B. 
zbombardowała północno-wschodnią część zakładów, gdzie znajdo-
wały się liczne magazyny oraz baraki dla robotników przymusowych. 
Nadlatująca formacja napotkała ponad celem silny ogień artylerii 
przeciwlotniczej, który skutecznie utrudnił celność zrzutu bomb. 
O potężnej zaporze ogniowej wspomina jeden z uczestników nalotu: 
[…]Wczesnym rankiem otrzymaliśmy informację, iż podczas naszej 
misji ostrzał plot. będzie nadzwyczaj ciężki. To ostrzeżenie okazało się 
w pełni prawdziwe. Niebo przed nami wyglądało jak czarna grań, tak 
wiele było wybuchów pocisków. […]31. 

Poniesione przez 55. Skrzydło Bombowe w trakcie nalotu na AG 
Auschwitz straty były znaczące. Do macierzystych lotnisk nie powró-
ciło 9 samolotów bombowych: trzy maszyny z 460. G.B. (jedna ze-
strzelona, dwie zaginione). Cztery samoloty z 465. G.B. zaginęły. Dwa 
samoloty z 485. G.B. zniszczyła artyleria przeciwlotnicza. Jedynie 
464. Grupa Bobowa nie poniosła strat. Meldunek Inspekcji Zbrojenio-
wej w Katowicach informował o częściowych uszkodzeniach oddziału 
karbidu, 20 baraków mieszkalnych i magazynów elektrycznych oraz 
poważnych zniszczeniach w instalacjach kanalizacyjnych i kablo-
wych. W nalocie zginęło 85 osób (15 członków załogi SS, pozostali to 

                                                 
30A. Olejko, Tropami zestrzelonych, Dębica 2001, s. 55. 
31Ibidem. 
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więźniowie i robotnicy cywilni), a rannych zostało około 400 osób. 
Sytuację tę władze KL Auschwitz próbowały wykorzystać propagan-
dowo następnego dnia, wręczając w otoczeniu tłumu fotoreporterów 
rannym kwiaty i podwójne racje żywnościowe. 

Zniszczenie zakładów Odertal powierzono 121 samolotom bom-
bowym B-24 Liberator, należącym do 304. Skrzydła Bombowego. 
Osłaniało je 179 myśliwców eskorty. W rejonie celu, dwa niemieckie 
myśliwce zostały szybko zestrzelone przez amerykańskie Mustangi 
North American P-5132. Nad Odertal przywitał formację bombową po-
tężny ogień zaporowy artylerii przeciwlotniczej. Tylko trzy baterie 
466. Flak Abteilung wystrzeliły 537 pocisków, a ilość amunicji posła-
nej w kierunku amerykańskich maszyn w innych dywizjonach artyle-
ryjskich nie odbiegała od tego poziomu33. Skuteczny ogień plot. spo-
wodował stratę pięciu maszyn z 304. Skrzydła Bombowego. Nie-
mniej, amerykańskiej formacji udało się dokonać zrzutu bomb. Na za-
kłady Odertal, do których dotarło 112 samolotów bombowych, spadło 
blisko dwa tysiące bomb burzących o wadze 234 ton. Nie było możli-
wości bezpośredniej oceny rezultatów nalotu z powodu zasnucia celu 
zasłoną. Dopiero późniejsze loty zwiadowcze wykazały, że zniszcze-
niu uległy głównie północne i wschodnie rejony Odertal. Zniszczenia 
te nie były jednak zbyt poważne, jeśli nie liczyć likwidacji kilku bate-
rii artylerii plot. Nie stwierdzono trafień w ważne obiekty przemy-
słowe, co tłumaczono skuteczną zasłoną dymną34. Smutnym faktem 
było omyłkowe zbombardowanie zabudowań cywilnych w Zdzieszo-
wicach, gdzie zginęło 12, a kilkanaście osób odniosło rany. Wśród 
śmiertelnych ofiar była rodzina Kałużów, w której śmierć ponieśli 
dziadkowie, dwie synowe oraz piątka dzieci35. 

                                                 
32A. Konieczny, Op. Cit., s. 151-152. 
33H. D. Nicolaisen, Die Flakhelfer. Luftwaffenhelfer Und Marinehelfer im Zweiten 
Weltkrieg, Berlin-Frankfurt/M. – Wien 1981 r., s. 538. 
34A. Konieczny, Op. Cit., s. 153-154. 
35Ciekawostką jest fakt, że do dnia współczesnego zachował się zwyczaj odprawia-
nia Mszy Św. za ofiary nalotów z 7 lipca i 13 września 1944 r. 
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Blechhammer North zaatakowały samoloty bombowe 5. Skrzy-
dła Bombowego w sile 168 maszyn, eskortowanych przez 155 samo-
lotów myśliwskich. W czasie lotu nad cel formacja mogła się wzajem-
nie osłaniać wraz z maszynami 304. Skrzydła, które leciały tym sa-
mym kursem. Z włoskich baz doleciało nad Śląsk jedynie 114 „latają-
cych fortec”, które z pułapu 7700-8600 m zrzuciły prawie 300 ton 
bomb. Zmniejszenie stanu bojowego formacji, spowodowane zostało 
koniecznością zmiany kursu grupy 27 samolotów bombowych 
w związku z ,,zablokowaniem” ich trasy przez bombardujące już ma-
szyny. Grupa ta zrzuciła awaryjnie bomby między Oświęcimiem, 
a Krakowem. Spadły one w wadze około 88 ton (!) w rejonie wsi Ka-
mień. Kilka uderzyło w wioskę. Zginęło 8 osób, a 27 zostało rannych 
(w tym 10 ciężko). Zniszczonych zostało całkowicie 10 domów, 
a wszystkie budynki w Kamieniu zostały mniej lub bardziej uszko-
dzone36. Naocznym świadkiem dramatu była Stanisława Łatek, która 
po latach wspomina dzień 13 września 1944 r.: Bombardowanie było 
w godzinach przedpołudniowych między 9 a 11. Wracałam pieszo z od-
dalonej o 10 km miejscowości Czernichów, gdy usłyszałam huk samo-
lotów nad Kamieniem; jeden z nich zapalił się i spadł gdzieś w okoli-
cach Łączan. Przeżyłam pewnie dlatego, że nie zdążyłam dojść do 
domu, bo właśnie w mój dom trafiła bomba. W domu była moja matka 
Anna Dzierwa, która zginęła na miejscu. Była też moja córka Stani-
sława ur. 15.04.1943 r. Mogę powiedzieć, że córka cudem przeżyła, 
ponieważ leżała w kołysce w domu; dom został cały zburzony, z kołyski 
znaleziono zaledwie kilka maleńkich kawałeczków, a moje dziecko zo-
stało wyrzucone kilka metrów poza dom i znaleziono je zakopane 
w piachu. Z domu nie pozostało nic, miałam tylko tyle co na sobie. 
Przeżył też mój ojciec Michał, który też był w tym momencie poza do-
mem. Ta część wsi była odizolowana przez doły od bomb i gruz. Było 
wielu rannych; najczęstsze obrażenia to oparzenia, złamania kończyn, 
stłuczenia. […] Bomb na Kamień spadło bardzo wiele, straty też były 
olbrzymie. […]37. 

                                                 
36Ibidem, s. 156. 
37Ibidem, s. 156. 



85 

Oprócz wspomnianej eskadry, do celu nie doleciało 12 samolo-
tów, które zawróciły z różnych przyczyn. Siedem maszyn zrzuciło 
bomby na cel alternatywny. Bomby 2. i 99. Grupy Bombowej trafiły 
tory i bocznicę kolejową w północno-wschodniej części zakładów 
w Blechhammer South, czyli w nieplanowany tego dnia cel. Znisz-
czono także pobliskie stanowiska artylerii plot. Przez przypadek, 97 
Grupa Bombowa zbombardowała zakłady w Blechhammer South. 
Trafiono w destylatornię, komory uwodorniania oraz kompresownię. 
Potężny wybuch uszkodził zakładowe budynki. Na właściwy cel, czyli 
Blechhammer North, spadły bomby 301. i 483. G.B. nie wyrządzając 
jednak poważniejszych zniszczeń. Uszkodziły tory, szopy, otwarte 
magazyny i warsztaty wagonowe. Meldunek Inspekcji Zbrojeniowej 
potwierdził oceny amerykańskich analityków: pomimo dużej liczby 
lejów po bombach na terenie Blechhammer North, efekty nalotu ogra-
niczały się do tlenowni i trzech baraków. Atakowanie tego celu przy-
płacono stratą 10 maszyn wraz z załogami, których członkowie ponie-
śli śmierć, zaginęli lub dostali się do niewoli38. 

Wielki nakład sił i środków, zmobilizowanych do nalotu, nie 
przełożył się na jego sukces i zakończył raczej wynikiem ujemnym. 
Ceną jaką przyszło zapłacić za dotarcie do celu, była utrata 24 maszyn 
wraz z załogami – tylko 80 procent wysłanych z Włoch samolotów 
bombowych,. Był to znaczący uszczerbek sił ofensywnych w 15. 
USAAF. Ogromne straty własne przy marginalnych zyskach sprawiły, 
że nalot z 13 września 1944 r. określony został mianem ,,czarnej 
środy” 15 Armii Powietrznej USA. 

 
Kolejne naloty 

Obiekty przemysłowe w południowej Polsce były jeszcze kilka-
naście razy celem amerykańskich nalotów. Mały one miejsce 13 i 17 
października, 17 i 20 listopada, oraz 2, 12, 17, 18, 19 i 26 grudnia 
1944 r. Podczas wszystkich wypraw bombowych w 1944 r. na te te-
reny, amerykańskie lotnictwo bombowe zrzuciło około 9 500 ton 

                                                 
38Ibidem, s. 154-155. 
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bomb, przy czym najwyższą skuteczność uzyskały cztery pierwsze na-
loty. Przypłacono to utratą aż 220 samolotów bombowych39. Ponieważ 
załogę samolotów typu B-24 Liberator i B-17 „latająca forteca” sta-
nowiło 10-11 lotników, można zdać sobie sprawę z wielkości strat 
w latającym, wysoko wykwalifikowanym personelu. 

Potężne armady amerykańskich samolotów przelatujących 
w misjach bojowych nad okupowaną Polską, szczególnie w gorącym 
lecie 1944, miały poza wynikami operacyjnymi, ogromne znaczenie 
psychologiczne. Były widocznym znakiem militarnej potęgi aliantów, 
budziły w wymęczonym niemieckim terrorem i eksterminowanym 
społeczeństwie polskim nadzieję wolności i zapowiadały rychłą klę-
skę niemieckiej III Rzeszy. Tym bardziej, że w Warszawie trwało 
w tym okresie powstanie, a na terytorium II Rzeczypospolitej rozwi-
jała się akcja „Burza”. 

                                                 
39Ibidem, s. 155. 

Zdjęcie ze słynnej serii fotograficznej. Moment trafienia bombowca B-24 
z 783 Dywizjonu Bombowego USAAF pilotowanego przez płk. Clarence 
Lokkera nad Zakładami Chemicznymi w Kędzierzynie (Blechhammer South) 
w dniu  20 listopada 1944. (Internet) 


