
Braciejówka, komora kablowa przy Michowskiej Drodze, 1944 r.

1. Kategoria

Militaria, komora łączności

2. Położenie administracyjne

gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.33220 19.65926

4. Kod w dokumentacji

Braciejowka-01-168

5. Data weryfikacji terenowej

22 kwietnia 2016 r.

 6. Opis

Niemiecka komora kablowa z czasów drugiej wojny światowej znajduje się około 2,5 km na północny 
zachód od Braciejówki, w pobliżu zabudowań Kolonii Ziemkówka, w sosnowym lesie pomiędzy Drogą 
Michowską a płynącym okresowo potokiem, dopływem Białej Przemszy. Budowle tego rodzaju były 
elementem infrastruktury łączności na linii umocnień Stellung B1, którą Niemcy budowali od lata 1944 do 
stycznia 1945 roku z nadzieją na zatrzymanie nadciągającej od wschodu ofensywy radzieckiej. 
Umocnienia, wznoszone w dużej części przez zmuszoną do pracy ludność cywilną, nie zostały 
ukończone w całości i nie odegrały założonej przez Niemców roli militarnej.

Komory budowano w pewnych odstępach, umieszczając je wzdłuż biegnących pod ziemią telefonicznych
linii kablowych, łączących obiekty położone na linii umocnień. Większość komór posiadała zbliżony 
wygląd – były to betonowe sześciany, do wnętrza których prowadziły kwadratowe studzienki nakryte 
betonową pokrywą. Wewnątrz na jednej ze ścian znajdowała się metalowa drabinka, a na przeciwległej 
głowica kablowa*. 

Komora w Braciejówce pozbawiona jest pokrywy i głowicy, reszta konstrukcji zachowana w dobrym 
stanie.

7. Źródła i materiały

*Forum Jurajskie, wątek Niemieckie komory kablowe na Jurze, http://forumjurajskie.pl/viewtopic.php?
f=1&t=5744, dost. 9.08.2016.

Źródło informacji o położeniu komory: Wikimapia, 
http://wikimapia.org/#lang=pl&lat=50.329628&lon=19.659777&z=15&m=b&show=/34274540/pl/Komora-
kablowa%28Kabelbrunnen%29-CHR-05-KBLz, dost. 9.08.2016.

Patrz także: Katarzyna Ponikowska, Schrony w powiecie olkuskim. Pasjonaci szukają elementów 
fortyfikacji niemieckiej, 2014, artykuł online na stronie naszemiasto.pl, 
http://olkusz.naszemiasto.pl/artykul/schrony-w-  powiecie-olkuskim-pasjonaci-szukaja-  
elementow,2423895,artgal,t,id,tm.html, dost. 9.08.2016.

Więcej o niemieckich umocnieniach na linii obronnej Stellung B1: http://artnoise.pl/bunkry/index.php?
witam-na-mojej-stronie...,1, dost. 2016.08.09. Patrz także strona internetowa Małopolskiego 
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Stowarzyszenia Miłośników Historii, http://www.rawelin.org/rawelin/aktualnosci.htm, dost. 9.08.2016.
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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