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To bojowy schron broni maszynowej do ognia bocznego. Pomieszczenia wewnętrzne to : 

przedsionek, śluza gazowa, izba załogi ,pomieszczenie obserwatora piechoty wraz z 

peryskopem i strzelnica obrony wejścia pełniące również rolę głównego ciągu 

komunikacyjnego między izbą załogi a kazamatą bojową w której zamontowano strzelnice 

umiejscowioną w masywnej pancernej płycie 78P9 ( wmontowana w ścianę kazamaty 

bojowej. Miała ona wymiary 3,8 × 3 m, grubość 200 mm i masę 18 ton. Od wewnętrznej 

strony płyty dostawione było jarzmo kuliste lawety wz34 w którym znajdowała się lufa 

środka ogniowego-ciężki karabin maszynowy MG34 ) celowanie i obserwacje (oprócz 

celownika PzF1 zamontowanego i zgranego z bronią) uzupełniały dwa przezierniki PZBF9 

identycznej konstrukcji jak stosowane w kopułach pancernych tyle że dla cieńszego o 5cm 

pancerza (utwardzane pancerze walcowane wymagały mniejszej grubości niż odlewy). 

Wewnątrz obiektu przewidziano prycze dla sześcioosobowej załogi. Na wyposażenie schronu 

składały się również: 2 filtrowentylatory powietrza (HES1,2), peryskop umieszczony w 

stropie SR 9 oraz piecyk węglowy. Druga strzelnica wewnętrzna typu 422P01 w 

pomieszczeniu obserwatora osłaniała kratę przeciwszturmową. Pomiędzy pomieszczeniami 

znajdowały się drzwi gazoszczelne zaś wejście zabezpieczała przeciwszturmowa krata typu 

491P2 i dwudzielne drzwi stalowe 434P01 umieszczone za załomem chroniącym je przed 

środkami p-panc nacierających. Łączność głosowa wewnątrz obiektu odbywała się za pomocą 

rur głosowych. Obserwacje przedpola ułatwiał także zamontowany w stropie obiektu 

wysuwany peryskop SR9 . Dodatkowym elementem zabezpieczającym przed wtargnięciem 

nieprzyjaciela do schronu była powszechnie montowana krata przeciw szturmowa. Niektóre 

schrony tego typu posiadały wbudowane w przedsionku wyjście ewakuacyjne (w obiektach 

które je posiadały-schron z Dąbrowieckiej Góry wyjścia ewakuacyjnego nie posiada ). 

Chroniły je wówczas drzwi gazoszczelne typu410P9, podwójna zapora z dwuteowników, 

pojedyncza ścianka z cegły oraz kilka metrów sześciennych żwiru w szybie prowadzącym na 

strop (zabezpieczało to szyb przed zgnieceniem przez wybuchy pocisków artyleryjskich oraz 

uniemożliwiało wtargniecie do schronu) .Na zewnątrz, wszystkie widoczne fragmenty 

schronu pokryte były kamuflażem, a całość dodatkowo nakrywała siatka maskująca. 

W chwili obecnej wnętrze schronu jest ogólnodostępne po odkopaniu w 2004 roku. 

Zabezpieczyliśmy najistotniejsze elementy stalowe farbą podkładową a wejście 

drewnianymi szalunkami –przed ponownym zasypaniem. Zwiedzający koniecznie 

powinni zaopatrzyć się w latarki. Schron czeka na remont i adaptację na izbę muzealną 

przez nasze Stowarzyszenie. 

 


