
Na pocz¹tek oficjalna rela-
cja zamieszczona w jed-
nodniówce „Poci¹gi Pan-

cerne 1940-1943” wydanej z oka-
zji rozwi¹zania obs³ugiwanych
przez Polaków poci¹gów. Pisow-
nia oryginalna: „(…) ZnaleŸlismy
siê w tym czasie na goœcinnej zie-
mi brytyjskiej – jako sprzymierze-
ni u boku sprzymierzeñca. Dys-
proporcja liczbowa oficerów i
szeregowych, brak sprzêtu,
wstrz¹s po upadku Francji, nie-
dostateczne przygotowanie Wiel-
kiej Brytanii do wojny, gor¹czko-
woœæ planowañ…

Pe³ni zrozumienia wagi chwi-
li, byliœmy skazani na ¿ycie pod
namiotami Szkocji. Przyszed³ tak
pamiêtny dla nas czas wyczeki-

wania. (…) Sz³a jesieñ. I w³aœnie
tej jesieni, w koñcu wrzeœnia, set-
ki oficerów z Broughton, Craw-
ford i innych, znalaz³o mo¿liwoœæ
zaci¹gniêcia siê ochotniczo do or-
ganizuj¹cych siê poci¹gów pan-
cernych…

Obóz „za rzeczk¹”
Niezwyk³y ruch zapanowa³ tego
ranka wœród namiotów, w kwa-
terze kawalerzystów, piechurów,
artylerzystów, saperów. Jeden
ci¹gn¹³ wózek, wypo¿yczony z
nieocenionej „Ymci”, wy³adowa-
ny stosem desek, które mia³y na-
œladowaæ ³ó¿ka i sto³y, inny
dŸwiga³ walizki, worki ¿o³nier-
skie, jeszcze inny – skrzynie o ta-
jemniczem, dla niego tylko wia-

domem przeznaczeniu, karabiny
i sprzêt wojskowy, s³owem
wszystko co potrzebne i niepo-
trzebne do ¿ycia w obozie pod
go³em szkockiem niebem. (…)
Przed po³udniem stanê³o ju¿ kil-
ka namiotów i – na œrodku zielo-
nej polanki – dr¹g z tabliczk¹, na
której wypisano atramentem
w doœæ fantazyjny sposób: ‘Do-
wództwo Poci¹gów Pancernych’.

W zwartym oddziale
W kilka dni póŸniej nowy obóz
‘pancerniaków’, do którego ci¹gle
jeszcze z ró¿nych stron Szkocji
nap³ywali oficerowie, na tyle ju¿
zorganizowano, ¿e ka¿da za³oga
„rozbudowa³a siê” w wyznaczo-
nym rejonie, posiadaj¹c w³asne

Poci¹gi pancerne
w Wojsku Polskim 1918-1945
czêœæ 2 Tomasz Basarabowicz  •  Paweł Fedorow

Osobnym i bardzo ciekawym zagadnieniem s¹ dzieje polskich poci¹gów pancer-
nych w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1943. Liczymy, ¿e doczeka siê ono
osobnego potraktowania, zanim to jednak nast¹pi, pozwolimy sobie udostêpniæ
szerszemu gronu Czytelników szereg relacji, mówi¹cych jak to naprawdê z tymi
poci¹gami bywa³o. ¯e nie by³o a¿ tak weso³o, ale i nie tak znowu ponuro.
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miejsca zbiórek i wyznaczone na-
mioty; rozpoczêto w nich wyk³a-
dy z zakresu kolejnictwa, mino-
wania torów, sygnalizacji itp. Na
praktyczne zajêcia za³ogi masze-
rowa³y w zwartym szyku w stro-
nê miejscowej stacji kolejowej,
gdzie wiele godzin minê³o na
budowie, naprawie i niszczeniu
torów (…)

Jedziemy do Anglii
Z zazdroœci¹ spogl¹daliœmy po-
przez uchylone p³achty namio-
tów, gdy któregoœ ranka, diabel-
nie wczeœnie, jeszcze o zmroku,
pierwsze trzy za³ogi ³adowa³y
swój baga¿ na ciê¿arówki, oœwie-
tlone blaskiem ognia, który wal-
cz¹c z przedziwn¹ szkock¹ wil-
goci¹, po¿era³ z wolna resztki
„mebli” i nie nadaj¹ce siê do
przewo¿enia rupiecie. Odjechali.
Ale i na resztê ‘kolejarzy’ przy-
sz³a kolej. Stosownie do rozkazu,
ca³y obóz poci¹gów pancernych
przeniesiony zosta³ do Dunferm-
line, gdzie oczekiwa³ nas komfort
prawdziwego dachu nad g³ow¹ i
murowanej œciany. Oczywiœcie
te¿, zamiast broughtoñskiej rzecz-
ki – umywalnie z bie¿¹c¹ wod¹ i
innemi niezbêdnemi przyleg³o-
œciami, centralne ogrzewanie i
prawdziwe elektryczne œwiat³o!

Dudni³o i hucza³o w wielkiej sali
Glainu, który by³ now¹ kwater¹
przesz³o dwustu oficerów. Dalsze
szkolenie nie mia³o ju¿ trwaæ d³u-
go. Wszystko, ³¹cznie z wizyt¹
gen. Kukiela, dowódcy wojsk
polskich w Szkocji, który przyje-
cha³, aby po¿egnaæ za³ogi maj¹ce
wyjechaæ do Anglii, wskazywa³o,
¿e i nasz wyjazd siê zbli¿a. Rze-
czywiœcie, po kilku dniach za³ogi
I dywizjonu noc¹ za³adowa³y siê
na poci¹g, aby nad rankiem wy-
si¹œæ w trzech ró¿nych hrab-
stwach wschodniej Anglii: za³oga
poci¹gu pancernego „G” w Nor-
folk, „C” – w Suffolk, „E” – w
Kent. By³y to pierwsze polskie
za³ogi poci¹gów pancernych na
ziemi angielskiej. Poprzednie za-
³ogi, które wyjecha³y jeszcze z
Broughton, znalaz³y siê w Szko-
cji. Za³ogi poci¹gów pancernych
„J” Warszawa, „K” Wilno i „L”
Kraków – odpowiednio w hrab-
stwach Aberdeen, Stirling i East
Lothian. [sta³o siê tak na mocy
rozkazu z dnia 21 wrzeœnia 1940
roku, na mocy którego wszystkie
brytyjskie poci¹gi pancerne mia-
³y zostaæ obsadzone polskimi za-
³ogami. Proces ten zakoñczy³ siê
w kwietniu 1941 r. – przyp. aut.]
Obóz w Dunfermline, jako oœro-
dek szkol¹cy, przetrwa³ do dru-

giej po³owy kwietnia 1941 roku,
wysy³aj¹c w grudniu 1940 r. za-
³ogi poci¹gów pancernych „M”,
„B” i „H” (III dywizjon) do
hrabstw Northumberland i Kent,
a w koñcu lutego 1941 r., jako
ostatnie z dwunastu, za³ogi po-
ci¹gów pancernych „A”, „F” i
„D” (II dywizjon) do hrabstwa
Devon i Cornwall.

Na posterunku
Na nowych miejscach postoju,
za³ogi zakwaterowano zale¿nie
od warunków, w hotelach, pen-
sjonatach, w hallach itp. Po krót-
kim okresie praktycznego zapo-
znania siê ze sprzêtem i po
wspólnem odbyciu patroli z za-
³ogami angielskimi, za³ogi nasze,
z wyj¹tkiem technicznej obs³ugi
parowozów, przejê³y ca³kowicie
s³u¿bê w poci¹gach.

Spo³eczeñstwo miejscowe
z niedowierzaniem patrzy³o na
naszych oficerów, pe³ni¹cych
s³u¿bê szeregowych.(…)

Action stations
Pamiêtamy dobrze atmosferê
z lat 1940 i 1941, kiedy o ka¿dej
porze dnia i nocy Wyspy Brytyj-
skie oczekiwa³y najazdu niemiec-
kiego. Wszystko wskazywa³o na
to, ¿e jest on nieunikniony. In-

Polski pociąg pancerny na stacji gdzieś
w północnej Anglii. Widoczny przykryty

brezentem wagon artyleryjski, następnie
wagon magazynowy zakryty brezentową

opończą, parowóz tendrzak 1-2-1 F4,
kolejny wagon magazynowy i wagon

artyleryjski. Oznaczenie LMS wskazuje,
że tabor pochodzi z przedsiębiorstwa

London, Midlands & Scottish Railways

Pociąg w podobnej konfiguracji, tym razem jednak prowadzony przez parowóz z tendrem
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Obsługa sześciofuntowej armaty okrętowej Hotchkiss

Wagon artyleryjski w malowaniu dwubarwnym SCC No.2 i No.1A. Numer indywidualny wagonu – W.A.21
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Typowy skład pociągu pancernego w Wielkiej Brytanii – parowóz
tendrzak, dwa wagony artyleryjskie i dwie platformy magazynowe.

Skład malowany bazowo Standard Camouflage Colour No.2 z
kamuflażem Standard Camouflage Colour No.1A

Parowóz z tendrem prowadzi klasyczny skład
polskiego pociągu pancernego w malowaniu
maskującym. Na wagonie artyleryjskim widoczny
malowany białą farbą numer wozu – W.A.24

strukcje alarmowe le¿a³y na sto-
³ach kancelaryj poci¹gów, oficero-
wie inspekcyjni i wary w 24-go-
dzinnej s³u¿bie nie opuszcza³y te-
lefonów, wypatrywa³y noc¹ na
niebie, czy gdzieœ nie uka¿e siê
rakieta, sygnalizuj¹ca rozpoczêcia
akcji. Za³oga, podzielona na dwa
rzuty, czuwa³a, zdolna na wypa-
dek alarmu obsadziæ poci¹g w
czasie kilku minut i stan¹æ do
walki. Byliœmy dumni, ¿e pod-
czas najazdu bêdziemy pierwsze-
mi oddzia³ami polskiemi – poza
marynark¹ i lotnictwem – które
wejd¹ do akcji.

Przechodzimy na czo³gi
GroŸba najazdu z wolna mala³a i
w miarê tego poci¹g pancerny,
jako czynnik obrony, traci³ swe
taktyczne znaczenie. Za³ogi, trzy-
mane dot¹d w gotowoœci bojo-
wej, przechodzi³y na tryb ¿ycia
garnizonowego. Inspektor poci¹-
gów pancernych, którego wielk¹
zas³ug¹ by³o skierowanie szkole-
nia motorowego na w³aœciwe i
planowe tory – przesun¹³ punkt
zainteresowañ w tym w³aœnie
kierunku. Poci¹g pancerny zszed³
w ten sposób niejako na drugi
plan, a jego za³oga mia³a staæ siê

odt¹d kadr¹ szkol¹c¹, specjalizu-
j¹c¹ przysz³ych oficerów broni
pancernej. Zadanie nie³atwe i
wymagaj¹ce d³ugiego czasu. Mo-
tocykl, samochód osobowy i ciê-
¿arowy, samochód pancerny,
czo³g we wszystkich odmianach

– oto poszczególne rozdzia³y tej
mozolnej pracy, któr¹ teraz pod-
jêto. Sta¿e w pu³kach brytyjskich,
a z biegiem czasu kursy w angiel-
skich szko³ach wojskowych i
praktyka w warsztatach, umo¿li-
wi³y naszym oficerom pog³êbie-

nie wiadomoœci i zapoznanie siê
z brytyjskim wyszkoleniem i bry-
tyjsk¹ taktyka pancern¹.(…)”

Tyle wersja idealistyczna, lek-
ka, ³atwa i przyjemna, w sam raz
na u¿ytek okolicznoœciowego
wydawnictwa, do którego bê-
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Odprawa przed patrolem. Skład prowadzi parowóz tendrzak 1-2-1 F4

Czoło wagonu artyleryjskiego
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Kolejny wagon artyleryjski jednego z pol-
skich pociągów pancernych. W osłoniętej
części wozu znajduje się stanowisko
łączności oraz dwa stanowiska dla km
Bren, a także zapas amunicji

dziemy jeszcze w przysz³oœci
wracaæ. Nieco bardziej gorzk¹,
nie wiemy czy do koñca praw-
dziw¹, relacjê z ¿ycia codzienne-
go za³óg polskich poci¹gów pan-
cernych w Wielkiej Brytanii do-
starcza relacja rtm. Zdzis³awa
Budynia, opublikowana w Prze-
gl¹dzie Kawalerii i Broni Pancer-
nej Nr 55 (stylistyka i pisownia
oryginalne):

Poci¹g pancerny „B”
w Alnmouth (pó³nocna Anglia)

w latach 1940-1943
Poci¹g pancerny „B” w Alnmo-
uth, hrabstwo Northumberland
w pó³nocnej Anglii, posiada³ ob-
sadê licz¹c¹ 49 oficerów, z czego
20 oficerów – kawalerzystów. Po-
niewa¿ stanowili oni najsilniejsz¹
grupê z poszczególnych rodza-
jów broni, st¹d zarówno poci¹g
pancerny „B”, jak i o podobnym
skupisku kawaleryjskim poci¹g
pancerny „G” okreœlane by³y po-
tocznie jako „kawaleryjskie”. Sie-
dzib¹ s³u¿bow¹ Poci¹gu „B” by³
w Alnmouth tzw. Manor House.
Organizacyjnie poci¹g nale¿a³ do
III dywizjonu poci¹gów pancer-
nych. (…) Miejscowoœæ Alnmouth
le¿y na trasie kolejowej Londyn-
Edynburg. Zasiêg patrolowania
poci¹gu, a œciœlej wo¿enia siê na

torach w zale¿noœci od humoru
w³adz kolejowych: Newcastle-
Berwick on Tweed.

Sk³ad poci¹gu: dwa wozy
przerobione z wagonów towaro-
wych, opancerzone i cementowa-
ne, ale przemijalnoœæ opancerze-
nia pocz¹wszy od pocisku ppanc.
karabinowego. Nasze polskie po-
ciski do ckm, tzw. „SG”, a wiêc
praktycznie ¿adna ochrona. Ten
„poci¹g pancerny” dziœ porów-
nujê do czo³gów, jakie œp. kwa-
termistrz 10. Pu³ku U³anów, mjr
W³odzimierz £¹czyñski w Bia-
³ymstoku wybudowaæ nakaza³.
Taki „czo³g” z dykty brali na ple-
cy u³ani z plutonu kolarzy i wo-
zili siê na rowerach. Fajnie to
wygl¹da³o i nawet konie z uzna-
niem patrzy³y. Tylko … nam to
s³u¿y³o do æwiczeñ dla plutonu
ppanc. I celowniczych ckm, a
dzia³o siê Anno Domini 1936, kie-
dy nikt o wojnie nie myœla³. Dwa
dzia³a morskie na naszym poci¹-
gu mia³y po 60 sztuk amunicji z
1916 r. Po wystrzeleniu tej amu-
nicji na wypadek „wojny z wro-
giem” dzia³a zamienia³y siê na
kupê ¿elaza, gdy¿ amunicji tego
kalibru od 1916 r. ¿adna fabryka
nie produkowa³a. Samo zaœ ostre
strzelanie przechodzi³em w 1943
r., prawdopodobnie dlatego, ¿e

rozwi¹zywano poci¹gi. Poczciwe
dzia³a strzela³y jak mog³y, tylko
pociski nie chcia³y trafiaæ w cel.
Odleg³oœæ od celu a¿… 800 me-
trów! Dalszy opis zbyteczny, tak
co do s³u¿by, jak i przydatnoœci
poci¹gów. Najtrafniej to uj¹³ rtm.
Józef Pietrzycki. A ¿eby Bo¿e
broñ okreœlenie rtm. Pietrzyckie-
go nie wylecia³o z pamiêci, prze-
pisujê jeszcze raz: „Tej szkockiej
gotowoœci Polaków do walki wi-
nien jakiœ polski Plutarch daæ
szerszy i g³êbszy wyraz. W ka¿-
dym razie nie strategik czy tak-
tyk, raczej psycholog”. Œwiête
s³owa rtm. Pietrzyckiego z ca³ym
oddaniem i szczeroœci¹ przypisu-
jê na dobro naszych wodzów.

Po tym ogólnym opisie trochê
szczegó³ów z ¿ycia „Poci¹gu pan-
cernego B” w Alnmouth. Miejsco-
woœæ ma³a i nad morzem. Prócz
nas broni³a, albo zamierza³a bro-
niæ Alnmouth kompania piecho-
ty angielskiej. D-ca tej kompanii,
major, z miejsca zabroni³ nam
wstêpu do jedynego baru i re-
stauracji. Wówczas to zarz¹dze-
nie bardzo nas zabola³o, ale dziœ
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b³ogos³awiê tego wodza, bo kto
wie, mo¿e rozpi³bym siê z rozpa-
czy. Atmosfera w poci¹gu a¿
hadko pisaæ. W doœæ krótkim cza-
sie, chyba po czterech tygo-
dniach, kropn¹³ sobie z gweru w
serce œp. ppor. Zdzis³aw Wierz-
bowski, który mieszka³ nade mn¹
w tym samym domu. A wiêc by³a
sensacja. PóŸniej, w doœæ krótkim
czasie po wypadku, do pokoju,
gdzie mieszka³em z œp. por. Zyg-
muntem Bilminem, „rano…
rano… raniusieñko, rano po ro-
sie” wpad³a komisja w sk³adzie:
d-ca mjr Œwie¿y, dwóch oficerów
angielskich „Inteligentnych”, po-
licjant miejscowy i sier¿ant pol-
ski Gumorz, wtyczka profesora
Kota. Co siê sta³o? Mjr Œwie¿y
(nie wiem, czy pisze siê przez
„rz”, czy tylko „¿”) groŸnym g³o-
sem rozkaza³ mi „natychmiast
wydaæ radiostacjê nadawcz¹”.
Zdêbia³em. Ale por. Bilmin, któ-
rego przezwa³em Szmonio, by³
bystrzejszy. Wyskoczy³ w kaleso-
nach z ³ó¿ka, za³¹czy³ brzêczyk
do radia, które kupiliœmy „za
posledniuju pietiorku” i chyba w
tych s³owach zwróci³ siê do go-
œci: „panowie prosz¹ o wywo³a-
nie Berlina? Proszê bardzo” – da-
waj wygrywaæ na brzêczyku.
Ca³a komedia trwa³a doœæ krót-
ko. Otó¿ na zarz¹dzenie wodzów,
wy¿szych ni¿ d-ca poci¹gu, mie-
liœmy nakazane opanowaæ alfabet
Morse’a w doœæ krótkim czasie
do tempa 40 na minutê. Jako by³y
d-ca plutonu ³¹cznoœci w 10. Pu³-

ku U³anów nadawa³em sobie z
Bilminem, radio³¹cznikowcem,
znaki Morse’a, doskonal¹c siê do
przysz³ej obrony Anglii. Szkoda
siliæ siê na opis min „Inteligent-
nych”. A ¿eby z tego zrobiæ sen-
sacjê – postaraliœmy siê z por. Bil-
minem w miarê mo¿noœci i si³.
Nigdy tak œmiej¹cych siê kole-
gów nie pamiêtam, jak po tej wi-
zycie.

Na dobro Hitlera zapisaæ mu-
szê, ¿e stara³ siê, jak móg³, uprzy-
jemniæ nam ¿ycie w Alnmouth.
A to cholera mina morska, za-
miast do morza, zosta³a wyrzu-
cona na l¹d. Naturalnie huku
by³o a¿ szyby wylecia³y. A to od
czasu do czasu upodoba³ sobie
lotnik niemiecki nasz¹ dziurê i al-
bo bombkê, albo postrzela³ sobie
po naszym m.p. Albo znowu co
innego, bo uszkodzi³ tor kolejo-
wy. Raz zaœ uwzi¹³ siê i koniecz-
nie chcia³ zastrzeliæ kapitana-sa-
pera Szmaro. Biedny Szmaro,
grubszy ni¿ d³u¿szy, katula³ siê
po chodniku, a¿ nas brzuchy bo-
la³y od œmiechu. To znowu opa-
lamy siê na anemicznym s³oñcu,
a lotnik niemiecki „furt” do nas
strzela. Jak to trudno ludziom do-
godziæ… Dla nas nasze Alnmo-
uth to dziura deskami zabita –
a dla Niemców jakiœ obiekt wart
ogl¹dania a¿… z Norwegii.

* * *
W nastêpnym odcinku przedstawimy pole-
mikê z wzmiankowan¹ wy¿ej relacj¹, a tak-
¿e metryki wszystkich polskich poci¹gów
pancernych w Wielkiej Brytanii.

Polski pociąg pancerny zestawiony z taboru LMS na patrolu. Parowóz z tendrem.
Zwracają uwagę dwa odmienne typy osłon na platformach magazynowych

Sk³ad personalny
D-ca poci¹gu – mjr s³. st. Œwierzy (Œwie¿y?) Antoni – 5. PAC
Z-ca d-cy – mjr s³. st. Badowski Mieczys³aw – 1. P.Szwol.

I rzut

Szef I-go rzutu – rtm. Barwicki Kazimierz – 14. P.U³.  •  Kpt. s³. st.
Niesio³owski Franciszek – piechota  •  Por. Pop³awski Czes³aw – 9.
PSK  •  Rtm. Musielak – 10. PSK  •  Por. Wiœniewski Józef – 2. PSK  •
Por. Tuñski Aleksander – 19. P.U³.  •  Ppor. Bilmin Zygmunt – Pu³k
Radiotechniczny  •  Ppor. Szlezinger Edward – Fabryka Samolotów,
Bia³a Podlaska  •  Ppor. Jasiñski Gabriel – 2. PSK  •  Ppor. Miku³a Wit
– Art. Plot.  •  Ppor. Keller Zbigniew – Art. Plot.  •  Ppor. Lityñski
Zbigniew (?) – 6. P.U³. (?)  •  Ppor. in¿. Piasecki Stanis³aw – piechota  •
Ppor. Sawicki Czes³aw – piechota  •  Ppor. Bartczak – ³¹cznoœæ  •  Por.
Kotaœ Stanis³aw – 9. P.U³.(?)  •  Kpt. Szmaro – saper  •  Por. Krajewski
Teodor – urzêdnik DOK V Kraków (22. P.U³.)  •  Ppor. Strusiñski Julian
– Art. Plot.  •  Ppor. Matacz Wac³aw – policjant  •  Ppor. Fritsche Karol
– 9. P.U³.  •  Ppor. Œwietlik – piechota, nauczyciel z Sosnowca  •  Ppor.
Hikiert Jerzy – saper  •  Por. Budyñ Zdzis³aw – 10. P.U³.  •  Ppor.
Wierzbowski Zdzis³aw – piechota  •  Ppor. Hrehorowicz Daniel – Kor-
pus S¹dowy  •  Ppor. Æwikliñski Maksymilian – ³¹cznoœæ

II rzut

Szef rtm. Penczyñski-Musia³ – 13. P.U³.  •  Por. Wasik Kazimierz – 5.
P.U³.  •  Por. Wagner Marian – piechota  •  Por. Rachel Antoni Tomasz
– piechota  •  Por. Rapaczyñski Zdzis³aw – Art. Plot.  •  Ppor. Ksiê¿yc-
ki – Art. Plot.  •  Por. Nowosalik – Art. Plot.  •  Ppor. Brzostowski
W³adys³aw – 10. P.U³.  •  Por. Poloñczyk Boles³aw – 6. PSK  •  Ppor.
Starorypiñski Zygmunt – 6. P.U³.  •  Ppor. Lenartowicz Kazimierz – 9.
P.U³.  •  Por. Œniechowski Adam – 9. P.U³.  •  Kpt. Urbanowicz Kazi-
mierz – piechota  •  Ppor. Dzieduszycki Julian – kawaleria  •  Ppor.
Wierzbowicz Józef – kawaleria  •  Ppor. K³êbek – piechota  •  Ppor.
Janiszewski Stanis³aw – broñ pancerna, £uck  •  Ppor. Ró¿ycki Henryk
– saper  •  Kpt. Karpiñski Franciszek – uzbrojenie, Toruñ  •  Ppor.
Leœniewicz – piechota, p³atnik poci¹gu.

Razem: 49 oficerów.
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