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Zachęcamy do udziału w naszej sondzie internetowej. 
Kolejne pytanie brzmi: czy uważasz, że autokary wożące 
dzieci na wycieczki i kolonie są bezpieczne? 

W sondzie sprzed dwóch tygodni zadaliśmy 
pytanie: czy akceptujesz jazdę rowerem po 
górskich szlakach turystycznych? Oto odpo-
wiedzi (w procentach):

Białe gwiazdy nad Czechowicami

Tysiąc bomb na rafi nerię

dzonych. Osadzony może też sko-
rzystać z celi do spotkań intymnych, 
ale to jest już przywilej - jak stwier-
dza dyrektor Aresztu Śledczego ppłk 
Dariusz Cader - na który trzeba za-
służyć wzorowym regulaminowym 
zachowaniem.

Lipcowa wizyta po latach dok-
tora Józefa Pysza - poza wymiarem 
osobistym - była  też okazją do spo-
tkania z kadrą aresztu oraz liczną 
grupą osadzonych, którzy słucha-
li jego wspomnień o dramatycznej 
historii Polaków wywiezionych na 
Syberię, w tym o osobistych przeży-
ciach bielskiego Sybiraka. Dyrektor 
Dariusz Cader, widząc jakie zainte-
resowanie wśród osadzonych budzi 
historia  Polaków wywiezionych na 
Syberię, zapowiedział możliwość 
zorganizowania następnych prelek-
cji  Józefa Pysza w ramach zajęć kul-
turalno-oświatowych prowadzonych 
dla osadzonych w areszcie .

STANISŁAW GACEK

Podbeskidzcy Sybiracy

Gdzie moja cela ? 
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70 lat temu, 20 sierpnia 1944 
roku, nad Czechowicami 

i Dziedzicami pojawiły się eskadry 
amerykańskich bombowców z bia-
łymi gwiazdami na skrzydłach. 
Jankesi przylecieli w konkretnym 
celu - zbombardować miejscową 
rafi nerię.

To, że coś się święci, zorien-
towani w wojennych realiach 
mieszkańcy Czechowic i Dzie-
dzic, które wówczas były odręb-
nymi miejscowościami, przeczu-
wali już wcześniej. Bo gdy pogo-
da sprzyjała lotniczym wypadom, 
oglądali sunące wysoko na niebie 
eskadry amerykańskich bombow-
ców. Ich pojawienie się zwiasto-
wał w radiowych głośnikach głos 
kukułki, będący zapowiedzią na-
lotu. Samoloty te ludzie nazywa-
li srebrnymi ptakami. Nie było ta-
jemnicą, że alianci - w dzień latali 
głównie Amerykanie, Anglicy wo-
leli naloty nocne - systematycz-
nie bombardują ważne dla nie-
mieckiego przemysłu zbrojenio-
wego obiekty. Na przykład zakła-
dy w rejonie Kędzierzyna Koźla, 
czy rafi nerię w Trzebini. Ponieważ 
w tej fazie wojny Wehrmacht miał 
już duże problemy z paliwem dla 
swoich pojazdów, wielu miesz-
kańców Czechowic i Dziedzic 
zdawało sobie sprawę, że wcze-
śniej czy później na celowniku 

alianckich strategów znajdzie się 
też miejscowa rafi neria nafty, zbu-
dowana przed laty przez fi rmę Va-
cuum Oil Company. 

KUKUŁCZY ZWIASTUN
W niedzielę, 20 sierpnia, około 

9.00 kukułka w radiu zapowiedzia-
ła kolejne pojawienie się latających 
fortec. Nadleciały od strony Oświę-
cimia, gdzie przywitał je ogień arty-
lerii przeciwlotniczej - Amerykanie 
z reguły latali bardzo wysoko, poza 
zasięgiem małokalibrowej broni 
przeciwlotniczej Niemców, ale po-
nieważ i z dużej wysokości również 
bombardowali, rozrzut bomb bywał 
spory. Potem srebrne ptaki skierowa-
ły się przez Tychy w kierunku Wo-
dzisławia. Więc i tym razem ich ce-
lem nie była rafi neria w Dziedzicach. 
Alarmu lotniczego jednak nie odwo-
łano, więc część mieszkańców Cze-
chowic i Dziedzic, głównie Niem-
ców, nadal przebywała w schronach. 
Było tuż po 11.00, gdy od strony An-
drychowa dotarł do nich odgłos ar-
tyleryjskiej kanonady, a na niebie 
pokazały się małe obłoczki, będące 
wynikiem strzałów dział przeciw-
lotniczych. Pas tych obłoczków su-
nął w stronę Czechowic i Dziedzic. 
Było jasne, że to kolejny nalot. Tym 
razem celem amerykańskich bom-
bowców była rafi neria Vacuum Oil 

Jedna wizyta, a wyjścia trzy
Po ponad dziesięciu mie-
siącach czekania dosta-
łem się w końcu do leka-

rza specjalisty. Skierowanie otrzy-
małem jeszcze we wrześniu ubie-
głego roku, ale żadna przychodnia 
nie miała już wówczas kontrak-
tu, więc nigdzie mnie nie przyję-
to. Przez niemal rok leczyłem się 
więc prywatnie, płacąc nie tylko 
za wizyty u lekarza, ale również 
za wszelkie zlecone przez nie-
go badania. Zaraz w pierwszych 
dniach stycznia zapisałem się w 
kolejce „na NFZ”. Dostałem ter-
min w... lipcu. Niestety, gdy już 
się doczekałem terminu, okaza-
ło się, że lekarz, do którego mnie 
przypisano, zachorował. Oczywi-
ście nikt z przychodni mnie nie 
poinformował, że lekarza nie bę-
dzie, choć przy rejestracji poda-
łem swój telefon i prosiłem o in-
formację w razie zmiany. Ale nikt 
nie zadzwonił, a ja niepotrzebnie 
zwalniałem się z pracy, przekazu-
jąc swoje obowiązki innej osobie. 
Później jeszcze raz miałem zmie-
niany termin, w efekcie do leka-
rza specjalisty dostałem się dopie-
ro za trzecim razem. Gdyby nie 
to, że w pracy poszli mi na rękę 
i mogłem się zwolnić na czas wi-
zyty u lekarza, to na jedną wizy-
tę straciłbym trzy dni urlopu! Le-
cząc się prywatnie byłem zapisy-
wany na daną godzinę i o danej 
godzinie przyjmowany. Dlaczego 
prywatnie się da, a „na NFZ” nie? 
Nie wierzę, by NFZ płacił mniej 
za moją wizytę niż ja sam płaci-
łem. A opisuję to ku przestrodze 
innym, by przezornie potwierdzali 
sobie w miarę możliwości czy ich 
wizyta jest aktualna - stały czytel-
nik z Bielska-Białej

Mecze TS Podbeskidzie 
nie dla dzieci?

Jestem zbulwersowany 
tym, co funduje zarząd TS 
Podbeskidzie naszym po-

ciechom. Otóż, jako dziadek zabra-
łem moich dwóch wnuków na mecz 
z Ruchem. Kupując bilety przez In-
ternet dowiedziałem się, że nie ma 
już ich w sektorze rodzinnym, gdzie 
są tańsze. Jednak, ku mojemu za-
skoczeniu, za bilety dla wnuków 
- dzieci - na inny sektor musiałem 
zapłacić, jak za osoby dorosłe - po 
25 złotych! Jak widać, zarząd TS 
Podbeskidzie dzieci poza sektorem 
rodzinnym traktuje jak dorosłych. 
Gdzie sens i logika ludzi z zarządu 
TSP? Coraz więcej dzieci chodzi z 
rodzicami na mecz i sektor rodzin-
ny jest za mały. Jak promować sport 
wśród małych dzieci? Koszt mojej 
przyjemności wyniósł w sumie 75 
złotych - stały kibic TSP z Węgier-
skiej Górki.
Trudne punktów zbieranie

Co jakiś czas sieci handlo-
we prowadzą różne akcje 
lojalnościowe promują-

ce zakupy w swoich placówkach. 
Kupując za określoną kwotę klient 
otrzymuje punkty, które - w zależ-
ności od programu - może później 
wymienić na nagrodę rzeczową 
albo zniżkę na zakup limitowanych 
produktów. Niestety, sprzedawcy 
nie zawsze wydają kupony przy-
bliżające klienta do skorzystania 
z programu lojalnościowego. Nie-
dawno robiłam dość duże zakupy i, 
zajęta porównywaniem cen na ka-
sie z tymi zapamiętanymi z półek, 
zapomniałam poprosić o punkty. 
Niestety, kasjerka również mi ich 
nie zaproponowała, choć w nie-
których sklepach panie na kasach 

pytają każdego klienta czy zbiera 
punkty. Nie rozumiem dlaczego w 
jednych sklepach potrafi ą klientom 
przypomnieć o programie, a w in-
nych nie. W efekcie, chcąc otrzy-
mać nagrodę, muszę jeszcze nieje-
den raz zrobić zakupy... - stała czy-
telniczka z Landeka
Słowo nic nie warte?

Skuszona kolorowymi re-
klamami pierwszy raz za-
mówiłam okulary leczni-

cze nie u optyka, a w fi rmie, któ-
ra - jak się po czasie okazało - jedy-
nie pośredniczy między klientem a 
optykiem. Zdziwiłam się, że okula-
ry - z bardzo prostą korekcją - nie 
zostaną wykonane na miejscu, bo 
zawsze tak było. Przychodziłam do 
okulisty, badano mi wzrok, wypi-
sywano receptę i na miejscu - po 
wybraniu oprawek - optyk zakła-
dał do nich szkła. Tym razem jed-
nak okazało się, że okulary będą 
dopiero za tydzień, bo są robione 
w innym miejscu. Zgodziłam się, 
bo skoro już przymierzyłam ileś 
oprawek i wybrałam jedne z nich, 
to szkoda mi było drugi raz poświę-
cać czas na to samo, tyle że w in-
nym miejscu. Pani przyjmująca re-
ceptę zapewniła mnie, że okulary 
będą do odbioru za tydzień. Nie-
stety, nie były gotowe nie tylko w 
piątek, ale również w poniedzia-
łek i we wtorek, kiedy to już wy-
jeżdżaliśmy na wakacje. I nie po-
mogły prośby, bo pani „nie widzia-
ła mnie w systemie”. Nie mogłam 
nic zrobić, bo za okulary zapłaci-
łam z góry. Osobom, którym zale-
ży na czasie zdecydowanie odra-
dzam korzystanie z usług, których 
termin określany jest na - nic nie-
warte, jak się okazało, słowo - stała 
czytelniczka z Bielska-Białej

Company, o czym miejscowa lud-
ność przekonała się słysząc i czując 
potężne detonacje. 

Niemcy siedzieli w schronach, 
a Polacy początkowo cieszyli oczy 
siłą sojuszników. Kiedy jednak 
bomby zaczęły spadać coraz bliżej, 
również dali drapaka do schronów, 
piwnic czy zwykłych rowów. Na-
lot trwał kilkanaście minut. Potem 
wszystko ucichło. Gęsty dym uno-
szący się nad rafi nerią stanowił ja-
sny dowód, że lotnicy z USA trafi -
li w cel. Ale oberwała nie tylko ra-
fi neria i sąsiadująca z nią Wytwór-
nia Smarów Żywicznych, która tak-
że była celem ataku. Bombardowa-
nie dotknęło również Bestwinę. Kil-
ka domów zamieniło się w kupki 
gruzów, w wielu innych wypadły 
szyby. Łącznie zrzucono około ty-
siąca bomb. 

Płonącą rafinerię przyjechali 
gasić nie tylko miejscowi strażacy, 
ale także strażackie jednostki z wie-
lu innych miejscowości (w tym po-
licyjna straż z Chorzowa) plus za-
kładowa straż z Fabryki Kabli oraz 
straż wojskowa. Ale choć strażaków 
było wielu, do akcji gaśniczej nikt 
się nie rwał. Bano się, że Amery-
kanie zrzucili także bomby z opóź-
nionym zapłonem, które eksplodu-
ją w czasie walki z pożarem. Osta-
tecznie akcję gaśniczą, która trwała 

zostało około 150 amerykańskich 
bomb, które nie eksplodowały. Były 
wśród nich także duże, półtonowe 
bomby, które wbiły się w ziemię na 
wiele metrów. Do ich wykopywania 
skierowano więźniów, głównie Ży-
dów, z obozu w Oświęcimiu.

Amerykański nalot zebrał rów-
nież śmiertelne żniwo - zginęło kil-
kadziesiąt osób. Wśród nich było 
kilku lokalnych hitlerowskich waż-
niaków oraz grupa Polaków. Uro-
czystości pogrzebowe ofi ar bom-
bardowania zorganizowano 24 
sierpnia na obecnej ulicy Kołłąta-
ja. Osobno dla Niemców, których 
pochowano na cmentarzu para-
fi i NMP Wspomożenia Wiernych 
w Dziedzicach i Polaków, którzy 
spoczęli na cmentarzu parafi i świę-
tej Katarzyny w Czechowicach. 
Dzień był upalny, z trumien wydo-
bywał się potworny odór. Obsługu-
jący pogrzebowe uroczystości stra-
żacy wymiotowali, a nawet mdleli.

SŁAWOMIR HOROWSKI
W tekście wykorzystano informacje za-

warte we wspomnieniach z bombardowa-
nia, których właścicielem jest Leszek Zięba.  

wiele godzin, 
udało się zor-

ganizować, jed-
nak nie obeszło się 

przy tym bez ostrych rozkazów 
i gróźb aresztowania. 

ZNISZCZENIA 
I ŚMIERTELNE ŻNIWO
Straty okazały się znaczne. 

Zniszczone zostały wszystkie hale 
fabryczne Wytwórni Smarów Ży-
wicznych, a także elektrownia, 
warsztaty remontowe i pięć zbiorni-
ków ropy na terenie rafi nerii. Prócz 
tego uszkodzona została kotłownia 
i wieża destylacyjna rafi nerii. Znisz-
czenia i uszkodzenia były takich roz-
miarów, że wymusiły wstrzymanie 
produkcji na cztery miesiące. Alianc-
kie bomby spustoszyły także sąsia-
dującą z rafi nerią stację kolejową 
oraz torowisko. Przerwa w kursowa-
niu pociągów na tym odcinku trwała 
kilka dni, a do odbudowy zniszczo-
nej linii kolejowej skierowano setki 
ludzi. Po ugaszeniu pożaru pozostał 
jeszcze jeden istotny problem - nie-
wybuchy. Szacowano, że w ziemi 

W niespełna 70 lat od mo-
mentu, kiedy NKWD 

aresztowało młodego Józ-
ka z Kóz, odbyło się nieco-
dzienne spotkanie dr. Józe-
fa Pysza  w miejscu,  w któ-
rym niegdyś został osadzo-
ny  przed wywózką na Sy-
berię.W bielskim  Areszcie 
Śledczym Józef Pysz bezsku-
tecznie  poszukiwał celi nu-
mer 13, w której przebywał w 
1945 roku, a która urządzona 
była w dawnej kaplicy wię-
ziennej, gdzie w czasie jego 
pobytu znajdowały się jesz-
cze resztki jej wyposażenia. 
Areszt od tego czasu był wie-
lokrotnie przebudowywany 
i zmienił się układ pomiesz-
czeń. Odwiedzający miej-
sce uwięzienia wspominał, kiedy to 
- jako najmłodszy wiekiem - w moc-
no zaludnionej celi musiał co rano 
wynosić  tzw. kibel i czyścić cele. 
Dziś, po obejrzeniu aresztu i cel 
stwierdził, że warunki są  tu niepo-
równywalne,   a wręcz komfortowe 
w stosunku do tamtych w przeszło-
ści. Wspominał też „menu”, jakie 
wówczas obowiązywało, czyli 250 
gramów czarnego chleba dziennie 
oraz kubełek  „bałangi”. Tymczasem 
obecnie osadzeni mogą korzystać 
z potraw przyrządzonych we  wła-
snej kuchni, z możliwością stoso-
wania  kilku rodzajów  potraw die-
tetycznych, wynikających ze wska-
zań medycznych. Dzisiaj uwzględ-
nia się też kulinarne wymogi wyni-
kające z zasad religijnych.W aresz-
cie funkcjonuje ekumeniczna ka-
plica oraz istnieje możliwość sto-

sowania praktyk reli-
gijnych według 

deklaracji osa-


