
Na początek jednak obiecy-
wane poprzednio dokoń-
czenie opowieści pocho-

dzącej z jednodniówki „Pociągi 
pancerne 1940 – 1943”. Bardzo to 
udany i miły tekst. Nie zawsze 
odnoszący się bezpośrednio do 
pociągów pancernych, lecz traf-
nie oddający atmosferę otaczającą 
ich załogi. Pozwoliliśmy sobie za-
chować oryginalną pisownię, styli-
stykę i interpunkcję, podobnie jak 
w poprzednim odcinku:

Nasze drogi się 
rozchodzą

W ostatnich miesiącach 1941 r. 
żegnaliśmy kolegów, którzy ochotni-
czo zgłosili się do brytyjskiej służby 
kolonialnej w Afryce Zachodniej i po 
krótkich przygotowaniach wyjechali 
(...).
Dziś, wielu z naszych kolegów 

przedłużyło umowy na dalsze dwa 
lata, inni powrócili do armii polskiej 
z przydziałem na Bliski Wschód.

Żegnaliśmy również tych, którzy 
przeszli do lotnictwa. Z dziennika 
rozkazów dowiadywaliśmy  się,  że 
niektórzy zostali odznaczeni Virtuti 
Militari i Krzyżem Walecznych.

Współżycie  
z gospodarzami

Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, 
że mało wiedzieliśmy o Wielkiej Bry-
tanii w chwili naszego przyjazdu na 

wyspy. I naodwrót – Wielka Brytania 
niewiele wiedziała o nas. Pomijając 
odosobnione  wypadki,  przeciętny 
Polak, ewakuujący się z Francji, tak 
mniejwięcej  rozmawiał  z  drugim 
przeciętnym Polakiem, towarzyszem 
podróży na statku:
- A więc jedziemy do Anglii.
- Ktoś mówił, że podobno – do 

Szkocji.
- Do Szkocji? A to ładna historia!
Obaj nie wiedzieli właściwie do-

brze, jaka istnieje różnica między An-
glią a Szkocją, i obaj, wylądowawszy 
nazajutrz w Glasgow, nie posiadali 
się ze zdumienia, gdy pierwszy napo-
tkany na ulicy „skąpy Szkot” wziął 
ich do domu, pasł i poił, zatrzymał 
na noc, znów pasł i poił, zaprowadził 
do kina, a przy pożegnaniu zaprosił 
dożywotnio na wszystkie week-endy 
i urlopy (...). 

Inna rzecz, nie przeszkadzało im to 
zupełnie łapać się za głowę, gdy prze-
ciętny Szkot nie wiedział naprzykład, 
gdzie  leży Krynica, albo  jakie były 
skutki bitwy pod Grunwaldem (...).
Po  czteromiesięcznym  pobycie 

w  Szkocji  jedna  noc  podróży  bez 
przesiadania przeniosła wielu z nas 
– jak już wspomnieliśmy – do An-
glii (...). Mieliśmy czas, aby dowie-
dzieć się wiele o Anglii i Anglikach, 
a  jednocześnie Anglii  i Anglikom 
opowiedzieć o Polsce (...). Urządzali-
śmy imprezy artystyczne z udziałem 
niemal wszystkich artystów i zespo-
łów polskich, znajdujących się obecnie 
w Wielkiej Brytanii. Pociągi pancerne 
zorganizowały około 100 koncertów 
muzyki polskiej, 150 pokazów filmo-
wych, dotyczących Polski, 200 odczy-
tów. Około stu bibliotek angielskich 
obdarowano książkami o Polsce (...).

Ostatni patrol
Słowa „ostatni  patrol”  brzmią 

nieco tajemniczo, pobrzmiewa w nich 
nuta niebezpieczeństwa. W tym wy-
padku  jednak wszystko wyglądało 
inaczej. Ostatni patrol pociągu pan-
cernego „D” [II dywizjon pociągów 
pancernych, dowódca pociągu 
ppłk dypl. Koziejowski, m.p. Wa-
debridge – przyp. aut.] odbył się 
raczej na wesoło, a wszyscy uczestni-
cy tego patrolu powrócili beztrosko na 
„cup of tea” (...).
A więc – w pięknym pałacyku, po-

łożonym w ogrodzie pełnym wspania-
łych drzew, krzewów i kwiatów, rozległ 
się pewnego poranka w roku Pańskim 
1943 – sygnał alarmowy. Pałacyk (...) 
zadrżał nagle od tupotu podkutych bu-
tów, a w ogrodzie zawarczały motory 
samochodów i carriersów.

Alarm! Alarm!
W szalonym pędzie podjecha-

ły samochody, do których rzucili 
się ludzie w hełmach, obładowani 
przeróżną bronią. Zanim ktokol-
wiek zdołał się im przypatrzeć 
– zniknęli wraz z samochodami 
w tumanach kurzu. Za nimi ru-
szyły carriersy.

Na małej stacyjce kolejowej 
stał już pod parą pociąg pancerny, 
groźnie spoglądający lufami dział. 
Załoga pociągu pancernego szyb-
ko zajęła miejsca na stanowiskach. 
Ze strzelnic stalowych wagonów 
wyjrzały lufy karabinów maszy-
nowych.

Jedynie dowódca pozostał 
przy pociągu, wydając rozkazy 
załogom carriersów, do których 
zadań należy ubezpieczenie po-
ciągu pancernego.

Pociągi pancerne  
w Wojsku Polskim  

1918 – 1945
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część trzecia

Addenda et corrigenda

W numerze 24 magazynu „Militaria XX wieku” przytoczyliśmy m.in. dość kon-
trowersyjną relację rotmistrza Zdzisława Budynia dotyczącą pociągu pancernego 
B stacjonującego w Alnmouth w hrabstwie Northumberland. W tym numerze 
zamieszczamy fragmenty polemicznych wobec ww. tekstu wspomnień autorstwa 
M.E. Waglera (pseudonim niezidentyfikowanego oficera), pisanych może z nieco 
mniejszą swadą niż pamiętnik rtm. Zdzisława Budynia, zawierających wszelako 
szereg poprawek dotyczących na przykład obsady personalnej oraz innych cennych 
informacji.

Dwa wozy Standard Beaverette Mk III. 
Na pojeździe z prawej strony widoczna 
klasa mostu. Na wozie z lewej ponow-
nie tajemnicze godło formacji. Pojazdy 
na obydwu zdjęciach pomalowane są 
SCC No. 2

Pan prezydent Władysław Raczkiewicz 
podczas inspekcji jednego z pociągów 
pancernych. Na kołnierzu płaszcza ma-
jora z mapnikiem widoczny czarno-po-
marańczowy proporczyk. Za wagonem 
artyleryjskim widoczny fragment wago-
nu magazynowego (lory), przykrytego 
opończą. Widoczna także sześciocalo-
wa armata Hotchkiss
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Powoli pociąg ruszył z bocz-
nicy – kierując się na wschód, ku 
wybrzeżu morskiemu, gdzie we-
dług założenia spodziewany był 
nieprzyjaciel. Nad jednym z wa-
gonów ukazała się antena. Radio-
stacja rozpoczęła pracę.

Gdzieś polami posuwały się 
carriersy niewidoczne dla oka, 
utrzymujące jednak stałą łączność 
radiową z pociągiem. Dowódca 
co chwila odbierał meldunki od 
radjotelegrafisty i kreślił jakieś lin-

je na mapie. Wszyscy oczekiwali 
w skupieniu.

Aż nagle...
Nagle, w oddali, wyrósł słup 

dymu. Zadźwięczały wewnętrz-
ne telefony. Wieżyczki dział nie-
znacznie się poruszyły.

Czarny, duży wiadukt zbliżał 
się do pociągu, rósł w oczach. Coś 
się tam kotłowało.

Zza dymów wypadły nasze 
carriersy, przeszły wiaduktem 
i runęły w dół ścigając nieprzyja-

ciela. Znowu słup dymu i huk wy-
buchu. Pociąg jak burza przeszedł 
pod wiaduktem, na którym nagle 
coś zabłysło w słońcu.

Obejrzałem się. Na wiadukcie 
aparaty filmowe kończyły nakrę-
canie filmu dokumentacyjnego 
z ostatniego patrolu (...).

Kiedyś w Polsce, już zapewne 
niedługo, będziemy oglądali ten 
film. Niejeden widz dowie się, że 
w Wielkiej Brytanii, obok polskie-
go lotnictwa, marynarki i armii 

lądowej – pełniły służbę także 
polskie pociągi pancerne.
Było ich dwanaście [pociąg pan-

cerny D był ostatnim ze zdanych 
Brytyjczykom pociągów. Nastą-
piło to na stacji Manningtree – 
przyp. aut.].
Dziś pociągi pancerne zakończy-

ły swą służbę. Nie będzie najazdu 
na Anglię. Rozpoczął się najazd na 
Europę.

Pociąg pancerny B  
– cd.

Wróćmy jednak do pociągu 
pancernego B i do polemicznego 
wobec wspomnień rtm. Zdzisła-
wa Budynia tekstu M.E. Waglera 
(przypominamy – to pseudonim). 
Szczególnie interesujące są me-
rytoryczne poprawki dotyczące 
obsady pociągu, korekt imion 
i nazwisk, lecz także polemiczne 
wobec wspominków rtm. Budynia 
opinie na temat zdarzeń, których 
obydwaj panowie najwyraźniej 
byli świadkami, a co do oceny 
których mocno się różnią. Trady-
cyjnie, składnię, ortografię oraz in-
terpunkcję pozostawiamy w stanie 
niezmienionym, choć nie zawsze. 
Niektóre błędy ortograficzne po-
stanowiliśmy jednak poprawić, by 

uczynić tekst mniej nieznośnym 
do lektury.
(...) Wymieniona przez rtm. Bu-

dynia cyfra 49 oficerów nie jest ścisła, 
gdyż byli oficerowie i szeregowi. Ob-
sada zresztą zmieniała się tak perso-
nalnie jak i liczbowo, zależnie od oko-
liczności takich jak śmierć, zesłanie na 
wyspę Rothesay [Rothesay – Bute, 
miejsce izolacji oficerów będących 
„w dyspozycji Naczelnego Wo-
dza” – przyp. aut.], przeniesienie do 
Armii Brytyjskiej w Afryce [kolonie 
położone nad Zatoką Gwinejską 
– przyp. aut.], do innych oddziałów 
itp., a w miejsce odchodzących przy-
bywali inni. Skoro 49 nazwisk uwi-
doczniono drukiem, sprawiedliwość 
wymaga, aby wymienić również tych 
kolegów, których nazwiska zostały 
opuszczone. Ustaliłem je z moich pry-
watnych zapisków i notatek, ale nie 
mam pewności czy jeszcze kogoś nie 
opuściłem. I przede wszystkim prostu-
ję niewłaściwe imiona, które mylnie 
podano, a powinno być:
ppor. Lityński Tadeusz,
ppor. Rachel Wincenty Antoni,
oraz uzupełniam niektóre znane 
mi imiona, które opuszczono:
rtm. Musielak Julian,
kpt. Szmaro Józef,
ppor. Bartczak Bronisław,
ppor. Świetlik Stefan,
ppor. Leśniewicz Ryszard,

a w końcu nazwiska, które opusz-
czono:
mjr Bączkowski Jan (w miejsce 
mjra Badowskiego),
mjr Wróbel Tadeusz (w miejsce 
mjra Świerzego),

Polski oficer obsługujący radiostację No. 9 w „niebojowej” części wagonu artyleryjskiego

kpt. Kołodziejski (kierownik kursu 
motoryzacji),
rtm. Zieliński,
por. Kotaś Satnisław,
por. Kubalski Edward,
por. Warzeszkiewicz Zbigniew,
por. Zemło,
ppor. Broszniowski,
ppor. Czosnykowski Tadeusz,
ppor. Duniszewski,
ppor. Dziarczyński Sławomir,
ppor. Iwanicki Andrzej,
ppor. Maliński Marian,
ppor. Nowakowski,
ppor. Pisarkiewicz Bolesław,
pchor. Fleischer Sali (lekarz 
załogi).
Oprócz tego do składu załogi wcho-

dziło trzech szeregowych [sic – ot, 
oficerskie podejście do niższych 
rangą. Oficer kryjący się pod pseu-
donimem M.E. Wagler powinien 
był jednak widzieć, że żołnierze 
Wojska Polskiego to oficerowie, 
podoficerowie i szeregowi – przyp. 
aut.]: st. sierż. Gumosz, kapral N.N. 
(kucharz) i strzelec Józef...
Wreszcie  wypada  nadmienić, 

że przez pierwsze trzy miesiące, do 
7 marca 1941 r., załoga Pociągu na 
wyjazdach patrolowych składała się 
w połowie z żołnierzy angielskich 
(12:12), a przez cały czas służby Po-
ciągu należała do załogi kilkuosobowa 
fachowa obsada maszynistów, która 
obsługiwała lokomotywę, a w okre-
sach pogotowia trzymała ją stale pod 
parą. Na pożegnalnym zdjęciu załogi, 
z kwietnia 1942 r., widać 9 angiel-
skich szeregowych i ich dowódcę por. 
Rowbotona. Z chwilą rozwiązania 
polskiej załogi oni przejęli Pociąg aż 
do jego likwidacji.
(...) III Dywizjon Pociągów Pan-

cernych w Anglii obejmował 3 Po-

Oznaczenie polskich pociągów pancer-
nych w Wielkiej Brytanii, malowane na 
pojazdach

Odznaka załóg pociągów pancernych 
wykonana z metalu, oksydowana na 
stare srebro. Noszona na łańcuszku 
po lewej stronie piersi, powyżej orderów

Odznaka ustanowiona na pamiątkę służ-
by oficerów, podoficerów i szeregowych 
w polskich i brytyjskich pociągach pan-
cernych. Na wstędze napis ESSEX DE-
VON YORK PERTH. Essex to wschodnia 
Anglia, Devon natomiast to Anglia po-
łudniowo-zachodnia, York – północny 
wchód, zaś Perth – Szkocja

Znak Pancerny dla żołnierzy wszystkich 
stopni, służących w broni pancernej. Wy-
konana z białego oksydowanego metalu. 
Noszona nad lewą górną kieszenią bat-
tledressu. Jako donioślejsza, wypierała 
poprzednio omówione odznaki

Polscy oficerowie w wagonie artyleryjskim

Dwa carriery należące do polskich pociągów pancernych. Na fotografii pierwszego z nich cenzor zamazał numer WD. Żadnych 
innych oznaczeń pojazdy nie posiadają. Pierwszy z wozów uzbrojony jest w km Bren, drugi w rusznicę Boys (inna pisownia 
z epoki każe używać nazwy „Boyes”)

Na pierwszym planie goniec na motocyklu Triumph 3SW z roku 1938. W tle nie-
opancerzony parowóz F4
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ciągi,  stacjonowane w Alnmouth, 
Morpeth i Spalding. Dowódcą Dy-
onu był płk dypl. Kapciuk z siedzibą 
w Newcastle. Taktycznie (na wypadek 
akcji bojowej) nasz Pociąg podlegał 
216. Brygadzie [216th Independent 
Infantry Brigade (Home), Nor-
thumberland County Division, 
obydwie jednostki następnie roz-
wiązane i przekształcone – przyp. 
aut.], względnie dywizji Northumber-
land, której teren a z nim nasz Pociąg 
przejęła w listopadzie 1941 r. szkocka 
15. Dywizja (...).
Z artykułu rtm. Budynia wyła-

nia się „pociąg” składający się tylko 
z dwóch wagonów bojowych. W rze-
czywistości była też jednak lokomo-
tywa, taka od pociągów towarowych, 
tuż do niej z przodu i z tyłu po jednej 
doczepione były płaskie lory załado-
wane materiałem do budowy, napra-
wy lub niszczenia torów kolejowych, 
a do tych lor z przodu i tyłu Pociągu, 
po jednym wozie bojowym – razem 
5 jednostek z łącznością kablem tele-
fonicznym.
Opancerzenie wozów bojowych 

i lokomotywy było rzeczywiście szczy-
tem prymitywu ale czytelnik powi-

nien zrozumieć, że wtedy zagrażała 
niemiecka  inwazja a nie było dość 
czasu, aby zaspokoić w pełni nasze 
wymagania bezpieczeństwa. Czego 
jednak rtm. Budyń nie wspomniał, to 
fakt, że wozy te były z góry otwarte 
i byle granat ręczny rzucony ośrodka, 
z poza krzaka, mógł załogę wozu zu-
pełnie wykończyć. Chroniły trochę od 
tego worki z piaskiem, którymi wozy 
bojowe były poprzedzielane wewnątrz, 
ale te zostały wyrzucone w sierpniu 
1941 r., a ich miejsce zajęły prymi-
tywne ścianki z drzewa, dla ochrony 
od rykoszetów. Wtedy też porobio-
no otwory strzelnicze z ruchomymi 
uchwytami dla karabinów maszyno-
wych. Ochrony z góry w dalszym 
ciągu nie było a nawet jakiejś prymi-
tywnej siatki drucianej nie doczeka-
liśmy się.
Na nasze  szczęście a  raczej na 

szczęście W. Brytanii obyło się bez 
tego. Ale za to sadza z komina naszej 
„maszynki” srodze nam dokuczała do 
spółki z wiatrem i częstym deszczem. 
Wracając z jazdy patrolowej mieliśmy 
ręce i twarze umorusane i upstrzone, 
jak od much. Pod tym przynajmniej 
względem Opatrzność sprawiedliwie 

Zamek sześciocalowej armaty Hotchkiss zamontowanej w wagonie artyleryjskim 
polskiego pociągu pancernego

nas traktowała. Gdy tylny wóz bojo-
wy cierpiał od sadzy w drodze dokądś, 
to z kolei wóz przedni stawał się tyl-
nym w drodze powrotnej i otrzymy-
wał swoją porcję sadzy. „Maszynka” 
zwykle grzała ile pary w kotle, aby nie 
zawadzać długo na przeciążonych li-
niach a wiatr tym spotęgowany nieraz 
zrywał hełmy z głów a zawsze prze-
nikał wszystkie płaszcze i swetry (...).
Uzbrojenie – o dwóch armatkach 

wspomniał już rtm. Budyń. Pocho-
dziły one z dawnych łodzi podwod-
nych [sic! – armaty sześciofuntowe 
Hotchkissa stanowiły jeden z ro-
dzajów uzbrojenia pierwszowo-
jennych brytyjskich torpedowców, 
kontrtorpedowców i niektórych 
krążowników – przyp. aut.]. Ale 
z ostrym strzelaniem było inaczej. 
Odbyło się ono w sierpniu i wrze-
śniu 1941 r., niejako w szczytowym 
okresie przygotowań do inwazji, a nie 
jak pisze rtm. Budyń w roku 1943 – 
„dlatego, że rozwiązywano pociągi”. 
Rozwiązanie  załogi  Pociągu  „B” 
w Alnmouth nastąpiło w ciągu kwiet-
nia i maja 1942 roku.
Oprócz armatek, Pociąg był uzbro-

jony w 6 lekkich karabinów maszyno-
wych [Bren – przyp. aut.]. W czerw-
cu 1941 r. otrzymaliśmy również 3 
Tommy-gun’y, jednego Boyse’a oraz 
granaty do wystrzeliwania z karabi-
nów i ręczne.
W czasie jednego z tych ostrych 

strzelań, dnia 26 sierpnia 1941 r. zda-
rzył się wypadek, z którego w końcu 
uśmialiśmy się, bo na szczęście nie 
skończył się  tragicznie. Dnia tego 
rozstawiliśmy cele na brzegu mor-
skim w pobliżu miejscowości Blyth, 
po czym pociąg nasz jeździł wzdłuż 
brzegu tam i z powrotem, gdy my 
staraliśmy się porobić dziury w tych 
celach, ile się zmieści, strzelając z ar-
matek i karabinów maszynowych. Te 
ostatnie były teraz osadzone na ru-
chomych uchwytach w oknach strzel-

Sprzężone km Bren w wagonie artyleryjskim

Opancerzony parowóz polskiego pociągu prowadzony przez brytyjskiego maszyni-
stę. Jasne plamy kamuflażowe na SCC No. 2 są prawdopodobnie efektem twórczo-
ści załogi pociągu, o czym świadczyć mogą dość niedbałe pociągnięcia pędzlem

niczych, ale w tak nieobliczalny spo-
sób że – jak się okazało – można było 
z nich strzelać nie tylko na zewnątrz 
ale i do wnętrza wozu. Zdarzyło się 
to właśnie wtedy, gdy strzelał por. 
Wąsik. W miarę jak Pociąg przesu-
wał się w prawo, cel zostawał coraz 
bardziej w tyle na lewo, a lufa nań na-
kierowana zbliżała się coraz bardziej 
do lewej ramy okiennej, przy czym 
wylot lufy coraz bardziej się cofał, od-
pychając strzelca w tył. W pewnym 
momencie Pociąg lekko szarpnął, co 
jednak wystarczało, by zażarty strze-
lec spadł z małego podwyższenia, na 
którym stał dotąd. Wiązka jego kul 
przejechała  się  po  ramie  okiennej, 
ogryzając pancerz, przy czym ostanie 
cztery kule weszły do wnętrza wozu, 
ześlizgnęły się po przyokiennej ścianie 
i uderzyły w kącie w ścianę przeciw-
ległą, rozpryskując się w drobny mak. 
Odpryski stalowych łusek rozpyliły 
się wśród najbliżej stojących, wciąż 
jeszcze z wielkim impetem uderza-
jąc i kalecząc. Najwięcej ich dostał 
poczciwy kpt. Szmaro, obsługując 
telefon, zwłaszcza w twarz i w rękę. 
Por. Mataczowi jeden odprysk przebił 
skórę kamizelki [leather jerkin czyli 
skórzany serdak – przyp. aut.] i za-
pewne nabił sińca podobnego, jaki ja 
miałem, gdy jeden z odprysków wbił 
mi się w rękaw, przebijając płaszcz 
i gruby sweter. Tak to przelaliśmy 
niewinną krew walcząc z urojonym 
wrogiem i sprawdziliśmy wytrzyma-
łość pancerza Pociągu, chociaż z nie-
właściwej strony (...).

Z braku miejsca, omówienie 
metryk polskich pociągów pan-
cernych odłożymy do następnego 
odcinka. Pojawią się także kolejne 
zdjęcia.

cdn.

Ilustracje pochodzą ze zbio-
rów Autorów, IPMS, PRO oraz 
RAC Tank Museum

Universal Carrier noszący numer WD T63138 znajdujący się w składzie nieziden-
tyfikowanego pociągu pancernego. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie carriery 
na zdjęciach mają zamontowany wczesny typ fartucha osłaniającego gąsienice

Humber Super Snipe Heavy Utility. Być może to właśnie ta ekipa filmowała „ostatni 
patrol” pociągu pancernego D. Pojazd malowany SCC No. 2 z naniesionymi praw-
dopodobnie „prywatnie” dwoma ciemniejszymi kolorami. Na drzwiach namalowany 
białą farbą napis POLISH ARMY FILM UNIT. Każdy z czterech umundurowanych 
członków ekipy filmowej umundurowany jest inaczej – oficer pierwszy z lewej na 
dachu Humbera ubrany jest w Service Dress i furażerkę; operator kamery, praw-
dopodobnie podoficer, nosi battledress i podobne nakrycie głowy; jego koledzy 
– sierżant po lewej i kapral po prawej (kierowca) – również ubrani są w battledressy 
tego samego wzoru, czyli 1937, jednak kapral zachował sobie polski beret pancerny 
z lat 30., sprzed wymiany na tzw. wzór „baskijski”

Pluton samochodów pancernych Standard Beaverette Mk III (znanych także jako 
„Beaverbug”) będący ubezpieczeniem jednego z polskich pociągów pancernych. 
Na pojeździe pierwszym z prawej widoczna nazwa własna RYŚ. Drugi od prawej 
WILK. Widoczne również numery WD. Niestety, nie potrafimy zidentyfikować umiesz-
czonych na błotnikach godeł formacji

Universal Carrier przydzielony do pociągu pancernego G, Norfolk, wschodnia Anglia. Numer WD T63116. Pojazd malowany jednolicie Standard camouflage Colour 
No. 2. Zwraca uwagę fakt, że pojazdy towarzyszące polskim pociągom pancernym przydzielone miały przez War Departament inne numery, aniżeli typowo polski blok 
T129. Pozostałe trzy carriery pociągu pancernego G to T63091 WANDA, T63122 HANKA, T63124 BAŚKA.

Malował Arkadiusz Wróbel
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