
Chechło, punkt obserwacyjny na Dąbrówce, II wojna światowa

1. Kategoria

Militaria, punkt obserwacyjny

2. Położenie administracyjne

gm. Klucze, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.36048 19.52001

4. Kod w dokumentacji

Chechło-02-161

5. Data weryfikacji terenowej

26 kwietnia 2016 r.

 6. Opis

Ruiny niemieckiego punktu obserwacyjnego znajdują się na skraju lasu i Pustyni Błędowskiej, około 1 km
na południowy wschód od Chechła. Pustynia od dawna była wykorzystywana jako poligon do manewrów 
wojskowych. Andrzej Krawczyk przypuszcza, że już na początku XX wieku mogli tu ćwiczyć Rosjanie z 
garnizonu w Olkuszu. W listopadzie 1914 roku w pustynnej scenerii ćwiczenia z ostrego strzelania 
odbywali polscy żołnierze z batalionu uzupełniającego 1 Pułku Piechoty Legionów, którzy wzięli później 
udział w walkach pod Krzywopłotami. Po odzyskaniu niepodległości na pustyni regularne szkolenia 
odbywała polska piechota, jazda oraz lotnicy z 2 Pułku Lotnictwa z Krakowa*. 

W czasie drugiej wojny światowej głównym użytkownikiem poligonu była niemiecka Luftwaffe, która 
testowała tutaj nowe rodzaje broni: bomby kasetowe, bomby burzące i pociski rakietowe. Pustynia była 
bombardowana intensywnie i prawie codziennie, przez trzy lata. Niewykluczone też, że na Pustyni 
prowadzono próby terenowe samochodów należących do Afrika Korps generała Erwina Rommla – jednej 
z najsłynniejszych niemieckich formacji drugiej wojny światowej. Rozpowszechniona później legenda o 
czołgach Rommla ćwiczących między Chechłem a Kluczami jest zdaniem Andrzeja Krawczyka 
przesadzona i wzięła się być może stąd, że na tych piaskach było kilkadziesiąt czołgowych wraków, 
służących jako cele do testowania broni przeciwpancernych. Był też jeden czołg sprawny, używany przy 
pracach niebezpiecznych na poligonie. Stacjonował on w Chechle na Dąbrówce, ale był widywany 
również w Kluczach.

Z dawnego stanowiska dowodzenia zachowały się fundamenty, z których rozciąga się szeroka panorama
Pustyni Błędowskiej. Przy odrobinie szczęścia można stąd obserwować skoki spadochroniarzy z 6 
Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa.
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*Informacje oraz cytaty wykorzystane w tekście: Andrzej Krawczyk, Skąd ten Afrika Korpus, w: Klucz do 
wspomnień, pismo społeczno-kulturalne Koła Literackiego Strofy działającego przy Gminnej Bibliotece 
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