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Niniejsza praca nie rości 
sobie pretensji bycia 
kolejną próbą uporząd-
kowania stanu wiedzy 

o polskich pociągach pancernych 
– tej jakże specyficznej, łatwo poli-
czalnej i identyfikowalnej, a także 
„modnej” ostatnio broni. To raczej 
chęć zaprezentowania materiału, 
który udało się autorom przez lata 
zebrać, a który – wedle naszej wie-
dzy – nie jest jeszcze szerzej zna-
ny. Zajmiemy się zarówno wojną 
z lat 1918-1920, okresem między-
wojennym, a także PSZ w Wielkiej 
Brytanii. Z góry przepraszamy za 
brak chronologii.

Podstawowym elementem na-
szej pracy są naturalnie zdjęcia, 
a także facsimile dokumentów, 
które będą stanowiły osnowę 
każdego z odcinków. Postaramy 
się o to, by opisy ilustracji były 
jak najbardziej wyczerpujące. Ilu-
stracjom będzie także towarzyszył 
tekst. Nie będziemy jednak powie-
lać informacji opublikowanych już 
przez innych, jakże znakomitych 
autorów. Postaramy się raczej 
opowiadać o pociągach pancer-
nych słowami ludzi, którzy w nich 
służyli oraz im współczesnym. Bę-
dziemy także korzystać z relacji, 
dokumentów i publikacji okresu 
międzywojennego, a także tych 
publikowanych na emigracji.

W tym miejscu chcielibyśmy 
także podziękować naszym kra-
kowskim kolegom – Andrzejowi 
„Drakuli” Piotrowskiemu i Jan-
kowi Trzupkowi – znawcom hi-
storii kolei, bez których pomocy 
precyzyjna identyfikacja taboru 
i lokomotyw przerastałaby znacz-
nie możliwości autorów.

Jeśli mimo pomocy kolegów 
pojawią się błędy, a pewnie się 
pojawią, autorzy biorą je w stu 
procentach na siebie i proszą 
o wyrozumiałość.  

Tomasz Basarabowicz 
Paweł Fedorow

PP Nr 6 „Gromobój” z Krakowa, sfotografowany prawdopodobnie gdzieś na szlaku Ustrzyki Dolne - Chyrów - Zagórz. Skład 
tworzyły opancerzony austriacki parowóz „tendrzak” typu Okm, dwa wagony artyleryjskie, czyli dwie eksaustriackie węglarki 
wzmocnione stalową nadbudową, wyposażone w obrotową wieżę. Jeden z wagonów artyleryjskich uzbrojony był prawdo-
podobnie w haubicę 100 mm, drugi zaś w armatę górską 80 mm. W składzie pociągu znajdowały się także dwa uzbrojone 
w ckm wagony szturmowe, prawdopodobnie pruskie typu IIb1 oraz lora pełniąca funkcję platformy kontrolnej i składu ma-
teriałów niezbędnych do naprawiania uszkodzonego szlaku. Widoczne gałęzie nie są raczej elementem kamuflażu. Pociąg 
jest „umajony” z okazji jakiejś ważnej uroczystości. Proszę zwrócić uwagę na widniejący na wieży wagonu artyleryjskiego na 
pierwszym planie portret, jak się domyślamy, niesłychanie ważnej osobistości.

PP Nr 10 „Pionier”. Skład zbudowany 
i zestawiony w styczniu 1919 roku we 
Lwowie. Lokomotywa to najpewniej au-
striacki „tendrzak”, ale niewykluczone, 
że jest to niemiecka BR89. Dwa wagony 
artyleryjskie, prowadzący i zamykający 
skład, zostały zbudowane na podsta-
wie niemieckich węglarek typu Schwe-
rin lub Nürnberg/Essen. Trzy wagony z 
ckm (szturmowe) to niemieckie wagony 
kryte typu Kassel/München/Karlsruhe. 
Wyróżnia je brak ukośnych zastrzałów 
oraz płaskie dachy budek hamulcowych 
w dwóch z nich. Doskonale widoczne 
otwory służące do prowadzenia ognia 
karabinowego

PP Nr 6 „Gromobój” z Krakowa, sfoto-
grafowany prawdopodobnie gdzieś na 
szlaku Ustrzyki Dolne - Chyrów - Zagórz. 
Skład tworzyły opancerzony austriacki 
parowóz „tendrzak” typu Okm, dwa 
wagony artyleryjskie, czyli dwie eksau-
striackie węglarki wzmocnione stalową 
nadbudową, wyposażone w obrotową 
wieżę. Jeden z wagonów artyleryjskich 
uzbrojony był prawdopodobnie w haubi-
cę 100 mm, drugi zaś w armatę górską 
80 mm. W składzie pociągu znajdowały 
się także dwa uzbrojone w ckm wagony 
szturmowe, prawdopodobnie pruskie 
typu IIb1 oraz lora pełniąca funkcję plat-
formy kontrolnej i składu materiałów nie-
zbędnych do naprawiania uszkodzonego 
szlaku. Widoczne gałęzie nie są raczej 
elementem kamuflażu. Pociąg jest „uma-
jony” z okazji jakiejś ważnej uroczystości. 
Proszę zwrócić uwagę na widniejący na 
wieży wagonu artyleryjskiego na pierw-
szym planie portret, jak się domyślamy, 
niesłychanie ważnej osobistości

Wagon artyleryjski PP Nr 10 „Pionier”. Proszę zwrócić uwagę na pisownię nazwy 
własnej. Wyraźnie widoczne są także widły maźnicze starej konstrukcji
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Ten sam wagon tego samego pociągu. Tym razem jednak nazwa własna pisana jest przez krótkie „i”… Część załogi „Pioniera” 7 grudnia 1919 roku odeszła do pociągu 
pancernego „Pomsta”. Pociąg zlikwidowano w sierpniu 1921 roku.

Wagon artyleryjski PP Nr 
6 „Gromobój”. Wyraźnie 
widoczna stalowa nadbu-
dowa węglarki oraz wieża 
z działem. Na pierwszym 
planie kilku członków za-
łogi pociągu z… dziew-
czynami

PP Nr 6 „Gromobój” gdzieś na karpac-
kim szlaku. Pociąg zestawiono w Kra-
kowie 8 grudnia 1918 roku, a jego do-
wódcą był porucznik Borczyk. Pociąg 
skreślono z ewidencji 8 sierpnia 1921 
roku

Każdy z polskich pociągów pancernych posiadał drugi skład, tzw. gospodarczy.  
Na zdjęciu widoczne dwa austriackie wagony osobowe oraz parowóz Okl 11/101

W składzie gospodarczym znajdował się także wagon kąpielowy. W tym przypadku 
jest to przeróbka z wagonu osobowego pierwszej, drugiej i trzeciej klasy. Nie mamy 
pewności, ale wszystko wskazuje na to, że jest to niemiecki wagon z Bawarii lub 
Wirtembergii. Ewentualnie „austriak”

Wnętrze wagonu kąpielowego. Widoczna instalacja prysznicowa


