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est rzeczą bodaj nie do pomyślenia mówić o jeździe polskiej, zarówno czasów
minionych, jak i doby ostatniej, nie wspominając o artylerii konnej. Artyleria
konna  zjawia  się  w  Polsce  stosunkowo  dość  późno,  ale  odtąd  towarzyszy
kawalerii  wiernie  i  stale.  Nie mamy tej  broni  w czasach,  gdy stwarzają  np.
w Prusach Fryderyk Wielki. Broń, z której szeregów wyszli Sowiński i Bem,
najsławniejsi  artylerzyści  polscy,  bohaterowie  eposu  polskich  walk
o niepodległość,  ukazuje  się  na  naszych  polach  bitewnych  w  momencie
odrodzenia polskich sił zbrojnych po upadku starej Rzeczypospolitej, w dobie
Legionów Dąbrowskiego i  wojsk Księstwa Warszawskiego.  Gdy pominiemy

bowiem  fakt  istnienia  u  schyłku  w.  XVIII  tzw.  "Frejkompanii  Artylerii  Grenadierów  Konnych",
skasowanej przez reformy wojskowe Sejmu Wielkiego oraz baterii konnej w Legii Naddunajskiej pod
kapitanem Jakubem Redlem, której żywot nie był długi, — za początek stworzenia artylerii konnej w
Polsce przyjąć musimy rok 1808. Broń ta więc istnieje u nas nie dłużej, niż od lat stu trzydziestu. Od
samego jednak początku swego istnienia zarówno w dobie Księstwa Warszawskiego czy Kongresowego
Królestwa, jak i  po długiej  przerwie,  odrodzona w r.  1914 aż po dni  dzisiejsze artyleria  konna nie
pracuje pokojowo i nie walczy inaczej, jak w najściślejszym związku z kawalerią, jest prawdziwie dla
kawalerii  naszej  bronią  bratnią  i  tam,  gdzie  lśni  w słońcu stal  niezawodna szabli  polskiej,  tam też
słyszymy  trzask  pękających  granatów  i  szrapneli  miotanych  w  samą  twarz  wroga  przez  naszych
artylerzystów konnych. Polska artyleria konna odprzodkowuje w pierwszej linii ognia i schodzi z placu
wraz z ostatnim plutonem szwoleżerów, strzelców konnych, czy ułanów. Szarżuje wraz z jazdą na wroga
w  szyku  konnym  swych  kanonierów  i  —  gdy  trzeba  —  kładzie  się  pokotem  czarno  i  czerwono
znaczonych  mundurów  w  obronie  swych  dział.  Oto  dlaczego  w  księdze  jazdy  polskiej  nie  może
zabraknąć kart poświęconych pracy wojennej polskiej artylerii konnej.

***
W  rok  po  odrodzeniu  porozbiorowym  państwowości  naszej  pod  skromną  początkowo  postacią
szczupłego  Księstwa  Warszawskiego,  gdy  w  dobie  powszechnego  zapału  z  żołnierzy  Legionów
i z tłumnie  napływających  ochotników  tworzy  się  pod  rozkazami  Józefa  księcia  Poniatowskiego,
ministra wojny, wojsko polskie, z końcem roku 1808 powstaje dla ówczesnych pojęć naszych broń nowa
— kompania artylerii konnej.

Założycielem jej i twórcą jest młodociany, urodzony w dobie Sejmu Czteroletniego, syn targowiczanina
Szczęsnego,  Włodzimierz  hrabia  Potocki  z  Daszowa  na  Ukrainie,  który  otrzymuje  staranne
wykształcenie domowe i kończy uniwersytet w Niemczech. Po ogłoszeniu Księstwa Warszawskiego,
mimo wielkich trudności — pochodzi przecie z zaboru rosyjskiego — w dniu 26 lipca r. 1808 wstępuje
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jako ochotnik do wojska polskiego i przyjęty w stopniu kapitana sztabu generalnego jeszcze z końcem
tegoż roku formuje własnym kosztem kompanię artylerii konnej z upoważnieniem wybierania żołnierzy
z całego wojska Księstwa. Mianowany dowódcą kompanii Potocki wyróżnia się odwagą w bitwach pod
Raszynem i Sandomierzem, jako najwaleczniejszy z walecznych. Dowódca roztropny i pod gradem kul
spokojny, oficer wykształcony, zwierzchnik uprzejmy i obdarzony przepiękną postawą zdobywa sobie
miłość i przywiązanie podkomendnych. Niestety, odchodzi przedwcześnie: w roku 1812 dnia 8 kwietnia
umiera w Krakowie nie dożywszy lat 22 !...

Dekret królewski z dn. 1 grudnia roku 1808 organizujący kompanię
artylerii  konnej  rozpoczynał  się zwyczajem ówczesnym od słów
następujących:

"Przychylając się do przełożenia ministra naszego wojny podanego
nam wyrachunku kosztu rocznego artylerii konnej, którą urodzony
Włodzimierz Hrabia Potocki, wzbudzony przykładem ojca swojego
i przodków, wystawić obiecał własnym kosztem i nas do wcielenia
do  Wojska  Księstwa  Warszawskiego  upraszał,  my,  Król
obywatelski  jego  upominek  mile  przyjąwszy,  stanowimy  co
następuje"...

Na  mocy  dekretu  kompania  miała  się  składać  z  1  kapitana
dowódcy,  1  porucznika  i  2  podporuczników,  1  wachmistrza,
3 sierżantów, 1 furiera, 3 kaprali, 3 ogniomistrzów, 18 kanonierów
I rzędu i 40 kanonierów II rzędu, 2 trębaczy, ogółem więc 75 głów
i zawierała  4  działa,  8  wozów  amunicyjnych,  kuźnię,  lawetę
zapasową itp.  Miała  swą własną kompanię taborową w składzie

Oficer i gemajn frejkompanii
grenadierskiej artylerii konnej w r. 1776

Rys. X. Koźmiński

1 oficera i 56 podoficerów i kanonierów, oraz 175 koni z czego koni "szwadronowych" 71, w "sztabie"
taborowym 8, pociągowych 96. Roczny koszt utrzymania kompanii obliczono na przeszło 72 tys. zł p.

Oficerami kompanii początkowo byli: porucznicy Władysław Ostrowski, Adam Szubert i podporucznik
Kajetan Mikuszewski. Już na dzień 1 stycznia r. 1809 kompania liczyła 50 żołnierzy i 75 koni.

W  tym  samym  mniej  więcej  czasie,  przybyły  z  paryskiej  szkoły  politechnicznej  Roman  Sołtyk,
ofiarował się wystawić drugą kompanię artylerii konnej i mianowany został kapitanem, dowódcą tej
nowej  formacji.  Sławny artylerzysta  nasz,  kapitan  Jakub  Redel  zostaje  instruktorem obu kompanii,
Potocki  zaś  otrzymuje  dowództwo  całości,  dywizjonu,  jakbyśmy dziś  powiedzieli,  w stopniu  szefa
szwadronu, co odpowiada obecnie majorowi.

Te  dwie  kompanie,  według  przyjętych  wzorów  organizacyjnych
francuskich,  składały  się  z  4  armat  sześciofuntowych
i 2 granatników  (haubic)  dziesięciocalowych  każda,  tak,  że
z początkiem wojny r. 1809, tej pierwszej próby ogniowej młodego
Księstwa Warszawskiego, nasza artyleria konna liczy dział 12. Od
samego początku w broni tej służy młodzież najpierwszych rodzin,
a z szeregów tej młodzieży, przepojonych wyższym jeszcze może
niż  w  innych  korpusach  poczuciem honoru,  wywodzi  się  wielu
pierwszorzędnych  oficerów  odrodzonego  wojska  polskiego.
Należy  też  tu  może  podkreślić,  iż  przy  wysokiej  dyscyplinie,
ugruntowanej trwale w kompaniach artylerii konnej, nie tylko nie
wolno  było  uderzyć  kanoniera,  ale  nawet  użyć  obelżywych
wyrazów. Urazy osobiste między oficerami regulował pojedynek.
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Jedynymi karami służbowymi w artylerii konnej były areszt, wydalenie, sąd i kula. W kwietniu r. 1809
artyleria konna, kwaterująca w pałacu Wielopolskich przy ul. Orlej w Warszawie, odbyła swe pierwsze
ćwiczenia bojowe na Pradze, strzelając najprzód do tarczy, potem baterią do kominów spalonego domu.
Ćwiczenia te dobrze wypadły a najlepsi strzelcy otrzymali pamiątkowe zegarki w nagrodę. Zaraz po
powrocie do koszar  i  po obiedzie  zatrąbiono na alarm...  Wkrótce potem Potocki  wyprowadza swój
dywizjon  do  boju  drogą  na  Raszyn  przy  powszechnym  płaczu  żegnającej  artylerzystów  ludności
Warszawy.

W bitwie pod Raszynem artyleria konna bierze nie tylko swój pierwszy chrzest ale z miejsca wyróżnia
się  dyscypliną ognia i  celnością  strzałów, po czym w dniu 25 kwietnia  odznacza się w bitwie pod
Grochowem. Dnia 7 maja pod Kockiem nasi artylerzyści konni biorą bez wystrzału 25 jeńców. W dniu
20 maja biorą udział w zdobyciu Zamościa, przy czym pod dowództwem kapitana Sołtyka, w pewnym
momencie  w  szyku  konnym  szarżują  tę  twierdzę.  Niestety,  w  tym  samym  czasie,  przy  wzięciu
Sandomierza, ranny zostaje Potocki, wobec czego komendę po nim bierze major Ignacy Hauszyld.

Oficer i trębacz w r. 1808—1809 rys. St. Haykowski

Po zawarciu pokoju na mocy dekretu królewskiego z dn.  30 marca r.  1810 następuje reorganizacja
artylerii  konnej.  Z  dwóch  dotychczasowych  kompanii  utworzone  zostają  cztery,  połączone
w dwuszwadronowy  (dwudywizjonowy)  pułk  z  miejscem  postoju  w  Łęczycy,  potem  w  Łowiczu.
Potocki, zagrożony konfiskatą swych dóbr ukrainnych, w dniu 24 października r. 1810 bierze dymisję
z obowiązkiem  stawiennictwa  w  razie  potrzeby  i  z  zapewnieniem  drugostronnym,  iż  nie  straci
starszeństwa w służbie.

Dowódcą pułku mianowany został pułkownik Hurtig, grosmajorem — Hauszyld, dowódcami kompanii
są początkowo Władysław Ostrowski, Roman Sołtyk, Adam Sołtan i Kajetan Mikuszewski, przy czym
szefami  szwadronów  zostają  Jan  Szwerin  i  Roman  Sołtyk,  gdy  zaś  Sołtyk  wr.  1811  odejdzie  do
kawalerii,  dowództwo  po  nim  (z  dniem  7  sierpnia)  obejmie  Józef  Sowiński,  przyjęty  do  wojska
polskiego  z  armii  pruskiej,  wychowanek  ongi  Szkoły  Rycerskiej  i  młodociany  bohater  insurekcji
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Kościuszki.

Działo art. konnej Ks. Warszawskiego rys. St. Haykowski

Etat  tego  pułku  był  następujący:  1  pułkownik  dowódca  pułku,  1  major,  2  szefów  szwadronów,
1 kwatermistrz  płatnik,  2  adiutantów  majorów,  3  urzędników  zdrowia,  2  adiutantów  podoficerów,
1 trębacz pułkowy i 1 trębacz szwadronowy, 1 konował, 1 kowal, 1 krawiec, 1 siodlarz i szewc. Etat
czterech kompanii przewidywał: 4 kapitanów, 8 poruczników i 4 podporuczników, 4 wachmistrzów, 32
sierżantów, 4 furierów, 32 kaprali, 16 fajerwerkerów, 4 siodlarzy, 4 rymarzy, 8 kowali, 8 trębaczy, 192
kanonierów I klasy i 352 kanonierów II klasy, razem 691 głów oraz 8 dzieci żołnierskich. Koni na stopie
wojennej wierzchowych 382, pociągowych 520, dział 24. Według stanu na dzień 1 listopada r. 1810
pułkowi temu (z miejscem postoju w Warszawie) brakowało do etatu tylko 55 ludzi. W wojnie r. 1812
pułk  podzielony  zostaje,  tak  więc  1  kompania  pod  kapitanem  Władysławem Ostrowskim  wchodzi
w skład  wojsk  francuskich  (od  r.  1811  w Gdańsku)  zajmujących  Gdańsk,  reszta  zaś  pułku,  to  jest
2, 3 i 4 kompanie przyłączono do IV korpusu rezerwowego jazdy generała Latour-Maubourg. 

Niezależnie  od  tego  utworzona  zostaje  półkompania  artylerii
konnej z 4 dział pod porucznikiem Augustynem Rościszewskim,
wchodząca  w  skład  nowoutworzonego  korpusu  generała
Kosińskiego.  Na  początku  wojny  1  kompania  ,,gdańska“
przyłączona do dywizji  generała Defrance w korpusie marszałka
Macdonalda idzie przez Inflanty na Rygę i Petersburg, odznaczając
się  świetnie  we wszystkich  bitwach  tego korpusu i  walcząc  raz
w przedniej, to znów, w odwrocie, w tylniej straży. Wyróżniają się
tu  prócz  dowódcy  1  oitana  Ostrowskiego  porucznik  Piotr
Chorzewski  i  porucznik  Józef  Bem,  przyszły  bohater  narodowy
Polski i Węgier. Z końcem wojny r. 1812 kompania ta powraca do
Gdańska i wytrzymuje oblężenie r. 1813.

Inne  kompanie  walczą  w  składzie  Wielkiej  Armii,  odznaczając  się  pod  Możajskiem,  kiedy to  szef
szwadronu  Sowiński  traci  prawą  nogę,  przy  czym  jednak  zachowuje  całkowitą  przytomność
i z największym spokojem nie  przestaje  wydawać rozkazów,  kiedy padają  zabici  od kul  porucznicy
Czajkowski i Łobocki, a porucznik Chrzanowski jest ranny od kartacza.
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W dniu 2 października pułk wyróżnia się w bitwie pod Woronowem, ale niestety, wkrótce potem w dniu
25  tegoż  miesiąca  w  bitwie  pod  Medyną  pułk  walczący  w  składzie  dywizji  generała  Lefebvre-
Desnouettes traci 5 dział — bolesny, lecz jedyny wypadek w całej artylerii polskiej, która, jak wiadomo,
przyprowadza wszystkie swe armaty po klęsce tej wojny !...

Jeszcze  w  końcu  roku  1812  pułk  (prócz  kompanii  „gdańskiej“)
walczący pod generałem Dąbrowskim liczy dział 12 i dopiero też
w r. 1813 pod Zittau z trzech kompanii utworzone są dwie, które
jednak walczą oddzielnie, a mianowicie: 1 kompania pod szefem
szwadronu  Szwerinem  przydzielona  jest  do  oddziału  generała
Dąbrowskiego,  2  kompania  pod  kapitanem  Łukaszem
Dobrzańskim  wchodzi  w  skład  korpusu  księcia  Józefa
Poniatowskiego.  W  bitwie  pod  Lipskiem  mężnie  walczą  obie
kompanie i na szczególne wyróżnienie zasługuje 1 kompania, która
w  pewnym  momencie  bitwy  zapomniana  i  pozostawiona  bez
żadnej  osłony,  kartaczami  broni  się  przeciw  masom  piechoty
pruskiej  i  szwedzkiej,  odpierając  w  ciągu  dnia  zaciekłe  ataki
doprowadzone niemal  do samych paszcz armatnich,  w nocy zaś
w największym porządku i bez strat schodzi z pozycji i dołącza do
sił głównych. Kompania ta traci w dniu tym 2 rannych oficerów,
9 podoficerów i kanonierów poległych i  19 rannych, okrywa się
jednak nieśmiertelną sławą!

Włodzimierz Potocki

Przy reorganizacji Wielkiej Armii w Sedanie utworzona zostaje już tylko 1 kompania artylerii konnej
pod dowództwem kapitana Tomasza Konarskiego (który to obok szefa szwadronu Szwerina walczy, jak
lew pod Lipskiem) i odznacza się w bitwach pod Arcis sur l’Aube, Montmirail, Reims i Brienne.

Po  bitwach  tych  ze  sformowanego  ledwie  przed  4  laty  pułku
pozostają  tylko  resztki.  Ten  bohaterski  strzęp  naszej  artylerii
konnej przyprowadza w składzie korpusu polskiego powracającego
pod generałem Wincentym Krasińskim do kraju  szef  szwadronu
Szwerin,  przy  czym  stan  kompanii  artylerii  konnej  z  miejsca
postoju w Poznaniu w dniu 19 sierpnia r. 1814 wynosi 5 oficerów
i 115 podoficerów i kanonierów, 6 dział i 141 koni. Powraca też do
kraju  kompania  kapitana  Ostrowskiego  z  Gdańska,  licząca
w r. 1813 jeszcze 4 oficerów, 131 podoficerów i  kanonierów. To
wszystko  co  pozostało  z  pułku...  W wojsku  polskim Królestwa
Kongresowego artyleria konna zorganizowana została w 3 baterie.
Pierwsza  z  nich  to  Bateria  Pozycyjna  Artylerii  Konnej  Gwardii
Królewsko -  Polskiej  utworzona z  przybyłej  z  Francji  kompanii
artylerii konnej stanęła garnizonem w Warszawie w koszarach na

Nalewkach  (gdzie  dziś  straż  ogniowa)  pod  dowództwem  majora,  od  r.  1825  podpułkownika  Jana
Szwerina, od r. 1828 zaś podpułkownika Piotra Chorzewskiego w składzie 8 dział — jednorogów 20-
funtowych (haubic), 1 wyższego i 8 niższych oficerów, 16 podoficerów, 3 trębaczy, 269 kanonierów,
1 niefrontowego  oficera  i  18  niefrontowych  innych  stopni,  koni  oficerskich  20,  wierzchowych  144
i artyleryjskich 172, 24 jaszczy itp.  Bateria ta wskutek nader uciążliwej służby garnizonowej, ciągłych
parad, przeglądów i defilad, odrywających ją od służby właściwej, początkowo ustępowała znacznie w
celności strzałów innym bateriom wojska polskiego. Tak np. w r. 1815 uzyskała w strzelaniu tylko jedną
dziesiątą  celnych  strzałów,  podczas  gdy  inne  baterie  mogły  się  poszczycić  pięciokrotnie  lepszymi
rezultatami.  Wkrótce  jednak  bateria  gwardii  dzięki  niezmordowanej  swej  pracy  dorównała  innym
bateriom, pod względem zaś doboru ludzi i  koni przewyższała wszystkie, tak że z pewnością nigdy

5/19



wojsko polskie nie miało przedtem równie świetnej jednostki. Bateria konna gwardii wchodziła w skład
gwardii królewsko-polskiej przykomenderowana jednak była do dywizji kawalerii gwardii, składającej
się z pułku strzelców konnych gwardii polskiej obok trzech innych pułków kawalerii gwardii rosyjskiej.

Oficer i trębacz w r. 1810—1812 mal. St. Haykowski

Poza baterią konną gwardii wojsko polskie posiadało jeszcze dwie baterie artylerii konnej, sformowane
w Brygadę Artylerii  Lekkokonnej,  którą dowodzą kolejno: płk Hurtig,  ppłk Szubert,  ppłk Konarski.
W r. 1820 brygada ta  jednak zostaje  przykomenderowana bateriami  do dywizji  jazdy,  a  mianowicie
1 bateria do dywizji strzelców konnych z miejscem postoju w Łowiczu i 2 bateria — do dywizji ułanów
w Siedlcach. Każda bateria posiadała 8 dział, a mianowicie po 4 jednorogi 10-funtowe i po 4 armaty
6 funtowe. Dla orientacji podajemy tu, iż jednorogi 20-funtowe gwardii odpowiadają kalibrowi 156 mm
przy donośności 2 100 metrów, jednorogi 10-funtowe — 121 mm niosły do 2 000 m, wreszcie armaty
6 £untowe przy kalibrze 85 mm posiadały donośność 2 500 m. Stany baterii lekkokonnych w ludziach
i koniach były nieco niższe od stanu baterii gwardii.

Baterie lekkokonne były na równi z baterią gwardii doskonale wyszkolone i zgrane z jazdą. Początkowe
nabijanie dział i strzelanie bateriami na tempa przy idealnej równomierności ruchów stosowane z reguły
w czasie  ćwiczeń,  zostało  zaniechane  wobec  zdarzających  się  nieszczęśliwych  wypadków.  Taktykę
artylerii konnej, która raczej nie stosowała masowania sprzętu i koncentracji ognia, cechowała prostota
w działaniach  i  niezrównana brawura.  Strzelano zawsze  i  wszędzie  z  odkrytej,  możliwie  flankowej
pozycji,  posuwając  się  skokami  ku  nieprzyjacielowi.  W momentach przełomowych  artyleria  konna,
pozostawiona sama sobie, miała torować sobie drogę szarżując i miażdżąc przeciwnika pędem koni,
masą i wagą swego sprzętu.

Taktyka ta w wojnie roku 1831 wydała niejednokrotnie świetne rezultaty,  okrywając artylerię konną
i wojsko polskie liściem nie więdnącego wawrzynu.

Po wybuchu  rewolucji  w związku  z  reorganizacją  i  zwiększeniem stanów wojska  zreorganizowana
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zostaje i zwiększona choć nieznacznie artyleria konna.

Artyleria konna gwardii w r. 1826 rys. X. Koźmiński

Pozostają przy swych numerach porządkowych dotychczasowe baterie lekkokonne i sformowana zostaje
3 takaż bateria. Bateria gwardii przezbrojona w 12 dział (6 jednorogów 10-funt. i 6 armat 6-funtowych)
otrzymuje nazwę 4 lekkokonnej, przy czym z zawiązku tej baterii utworzone zostają jeszcze dwie baterie
lekkokonne, z których jedna, w lutym r. 1831 wchodzi w skład oddziału generała Dwernickiego, druga
w maju tegoż roku przydzielona zostaje do oddziału gen. Chłapowskiego. 

Wreszcie w sierpniu r.  1831 utworzona zostaje w Warszawie jeszcze jedna bateria lekko-konna pod
kapitanem Kruszewskim, wyruszająca z korpusem generała  Ramorino. Wszystkie te trzy baterie nie
otrzymały  numerów  porządkowych.  1  bateria  lekkokonna  pod  dowództwem  podpułkownika
Konarskiego,  starego  doświadczonego  żołnierza,  wchodzi  w  skład  1  dywizji  jazdy  generała
Jankowskiego i bierze swój chrzest ogniowy w bitwie pod Grochowem, ponosi duże straty w akcji na
spotkanie Rosena i ku końcowi bitwy stojąc na pozycji przy jeździe rezerwowej strzela do ostatniego
pocisku. Walczy pod Białołęką i Nieporętem; gdy podpułkownik Konarski po generale Redlu obejmie
dowództwo całej artylerii polskiej, baterią tą dowodzi kapitan Narzymski. 

W bitwie pod Iganiami pluton 1 lekkokonnej  wraz z 4 lekkokonną pod dowództwem majora Bema
wytrzymuje  morderczy pojedynek  z  artylerią  rosyjską.  W maju  1  bateria  lekkokonna  biorąc  udział
w wyprawie  generała  Chrzanowskiego  odznacza  się  w  bitwie  pod  Lubartowem  i  pod  Symikami.
W obronie stolicy po cofnięciu się spod Bolimowa wchodzi w skład korpusu rezerwowego artylerii pod
dowództwem podpułkownika Chorzewskiego i działa na odcinku generała Umińskiego, w momentach
końcowych walki — przy reducie 22.

2  bateria  lekkokonna,  pod dowództwem kapitana  Kosińskiego,  później  kapitana  Kołyski,  po  bitwie
grochowskiej uczestniczy w pościgu prowadzonym przez generała Łubieńskiego i walczy ze zmiennym
szczęściem pod Nurem i Raciążem, gdzie ponosi duże straty.

W bitwie o Warszawę zostaje podzielona: 4 działa pod kapitanem Niemojewskim odchodzą do i pułku
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Krakusów, druga półbateria pod kapitanem księciem Jabłonowskim (z baterii dawnej gwardii) odchodzi
do dywizji jazdy generała Jagmina i w pierwszym dniu szturmu, dn. 6 września, miażdży swym ogniem
atak  dywizji  kirasjerów rosyjskich  od  strony Czystego.  Nazajutrz,  w końcowym momencie  działań
półbateria Jabłonowskiego kartaczami wspiera naszą obronę przeciw szturmom kolumny Murawiewa aż
do ostatniego naboju. Gdy rozzuchwaleni tyralierzy rosyjscy podchodzą już pod same działa kapitan
Jabłonowski wycofuje się, przy czym jedno z jego dział otoczone już zewsząd przez Rosjan brawurową
szarżą, uwiecznioną na płótnie Wojciecha Kossaka, toruje sobie przejście do miasta.

Artyleria konna w r. 1830 rys. X. Koźmiński

3 bateria lekkokonna sformowana po bitwie grochowskiej z półbaterii rakietników konnych, wchodząc
w  skład  dywizji  generała  Umińskiego,  bierze  udział  w  bitwie  pod  Liwem,  gdzie,-  postawiona  na
zachodnim brzegu Liwca, kartaczami odpiera próby rosyjskie sforsowania mostu. Baterią tą dowodzi
major Jaszewski, później kapitan książę Puzyna. Podczas odwrotu spod Bolimowa pluton 3 lekkokonnej
walczy pod  Topolowem,  po  czym bateria,  odchodząc  z  dywizją  generała  Łubieńskiego  w  płockie,
w obronie stolicy udziału już nie bierze.

4 bateria lekkokonna, dawna bateria gwardii jest chlubą naszej artylerii konnej, przez cały czas wojny
nie daje sobie odebrać ani jednego działa i — najwaleczniejsza z walecznych, wyłania z siebie jeszcze
dwie konne baterie.

W  noc  listopadową  ożywiona  płomiennym  duchem  swej  młodzieży  oficerskiej,  staje  jako  jeden
z pierwszych oddziałów po stronie powstania. Walczy pod Dębe Wielkie, Wawrem i Grochowem. Tu,
dowódca baterii, stary, zasłużony wiarus napoleoński, podpułkownik Chorzewski, bohater spod Lipska,
jest ciężko ranny, wobec czego dowództwo obejmuje porucznik Łabanowski, przy czym bateria zostaje
podzielona:  półbateria  pod  porucznikiem  Jabłonowskim,  późniejszym  dowódcą  2  lekkokonnej,
skutecznym swym ogniem kryje odwrót wojska polskiego aż do zmroku. Za bitwę grochowską bateria
otrzymuje 5 krzyżów Virtuti Militari.

W czasie dłuższego postoju dowództwo baterii obejmuje b. kapitan wojsk Księstwa Warszawskiego,
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awansowany na majora Józef Bem, po czym bateria wyłania z siebie zawiązek dla sformowania baterii
konnej dla oddziału generała Dwernickiego i oddaje 4 działa pod kapitanem Łabanowskim do korpusu
generała Paca.

W noc  z  dnia  30  na  31  marca  bateria  rozpoczyna  nowy okres
swego  wojennego  życia.  Idzie  na  Dembe  Wielkie  i  Kałuszyn,
potem pod generałem Prądzyńskim wyróżnia się pod Domanicami
i rusza na łganie. Tam w dniu 10 kwietnia dowódca baterii major
Bem  ze  zwykłą  swą  brawurą  wyjeżdża  przed  front  artylerii
rosyjskiej i razi przeciwnika swymi działami, wytrzymując przez
godzinę skoncentrowany, przemagający jej ogień. 

Gdy  pluton  podporucznika  Ekielskiego  traci  wszystkich
kanonierów  i  pozycja  jest  nie  do  utrzymania,  major  Bem
zaprzodkowuje w cwale i zmienia natychmiast front. Nowej ulewy
kartaczy  4  lekkokonnej  nie  wytrzymują  kolumny  rosyjskie,
schodząc za Muchawiec. Na pobojowisku major Bem awansowany
jest  na  podpułkownika,  Jabłonowski  na  kapitana,  Orłowski
i Ekielski na poruczników. Generał Józef Bem

W wyprawie na gwardie dołączają do baterii 4 działa kapitana Łabanowskiego z korpusu generała Paca,
ale w Troszynie przed bitwą pod Ostrołęką następuje nowy podział baterii. Kapitan Jabłonowski z 4
działami  odchodzi  do  oddziału  generała  Bogusławskiego,  obsadzającego  przedmoście  jedynej  pod
Ostrołęką przeprawy na Narwi. 

Gdy przeprawa ta zostaje sforsowana i bitwa przenosi się na prawy
brzeg Narwi,  podpułkownik Bem łączy swą baterię,  a nie chcąc
stać bezczynnie, uzyskuje dla siebie rozkaz do działania. 

Działanie  to  rozpoczyna w momencie,  gdy stłoczone na  moście
kolumny rosyjskie miały sforsować przeprawę i wywalczyć teren
dla rozwinięcia swej kawalerii, zmasowanej właśnie w Ostrołęce.
Wówczas to podpułkownik Bem rusza naprzód, mija linię własną i
linię piechoty rosyjskiej, która łamie się i odskakuje w tył. Bateria
odprzodkowuje  i  natychmiast  rozpoczyna  ogień  kartaczami  w
masy stłoczone na moście, wśród których znajduje się sam Dybicz
wraz ze swym sztabem. Oszołomiony tym nieprzyjaciel na chwilę
wstrzymuje swój ruch, po czym jednak skoncentrowanym ogniem
artylerii  usiłuje zniszczyć naszą baterię.  Blisko godzinę trwa ten
pojedynek. Kurz i dym przesłania wszystko.

Artyleria konna w 1831 r. mal. St.
Haykowski

Z baterii liczącej 10 dział jednak tylko 2 zostały uszkodzone, wszystkie przy tym udaje się wywieźć
mimo dużych  strat  w  ludziach  i  koniach.  Bem i  Jabłonowski  własnoręcznie  zaprzodkowują  i  przy
pomocy zapasowych przodkarów działa te uwożą, przy czym podpułkownik Bem zostaje kontuzjowany,
ale zadanie swe spełnia:  jego niesłychana brawura ocala armię polską pod Ostrołęką i  zapewnia jej
spokojny  odwrót.  Bem  awansowany  jest  na  pułkownika,  w  niespełna  miesiąc  potem  obejmuje
dowództwo całej artylerii polskiej, wobec czego baterią już do końca wojny dowodzić będzie kapitan
Łabanowski. Jeszcze w pierwszym dniu szturmu Warszawy, Bem mianowany generałem, przy pomocy
swej ulubionej 4 baterii usiłuje osłonić Wolę, ale wobec przewagi nieprzyjaciela jest to zadanie nad siły.
W drugim dniu szturmu przy reducie 21 baterię tę, chlubę artylerii polskiej widzimy w walce po raz
ostatni.

9/19



Bateria lekkokonna oddziału generała Dwernickiego sformowana
zostaje  pod  dowództwem  kapitana  Romańskiego  z  plutonu
wydzielonego z 4 lekkokonnej i ze zdobytych pod Stoczkiem dział.

W bitwie pod Nową Wsią dnia 19 lutego bateria wysuwa się śmiało
na nieprzyjaciela wiążąc go swym ogniem, po czym w wyprawie
na Wołyń odznacza się pod Boremlem, wspierając swym ogniem
szarże  własnej  kawalerii,  i  posuwając  się  skokami  często
w pierwszej  linii  szarży.  Niestety  bateria  ta,  dzieląc  katastrofę
złożenia przez oddział  generała Dwernickiego broni Austriakom,
nie  jest  w  stanie  rozwinąć  swego  ducha,  prawdziwego  ducha
„4 lekkokonnej" w tej wojnie.

Bateria  lekkokonna  oddziału  generała  Chłapowskiego  powstaje
z plutonu wydzielonego z 4 lekkokonnej pod dowództwem księcia
Czetwertyńskiego,  bierze  udział  w  wyprawie  generała
Chłapowskiego na Litwę w maju, czerwcu i lipcu r. 1831, robiąc
wspaniały zagon 400-kilometrowy w ciągu 2 tygodni. 

Śmierć generała Sowińskiego mal.
Wojciech Kossak

W walkach pod Wilnem rozrasta się z ram plutonu w baterię, ale później, niestety, kończy swój żywot,
gdy generał Chłapowski pozbawiony amunicji i otoczony przez wojska Tołstoja składa broń nad granicą
pruską.

Bateria lekkokonna Józefa Bema pod Ostrołęką. Mal. Jerzy Kossak
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Bateria  lekkokonna  oddziału  generała  Ramorino  nie  może  się  równać  z  innymi  naszymi  bateriami
artylerii  konnej. Sformowana u schyłku działań wojennych w Warszawie pod dowództwem kapitana
Kruszewskiego bierze udział w wyprawie generała Ramorino przeciw Rosenowi.

Bateria ta nie może jednak stanąć na wysokości zadania: jej sprzęt to 3-funtowe działka, zaprzężone
w chłopskie koniki, obsługa składa się z niewyszkolonego rekruta, a przecież bateria walczy dzielnie
w bitwie pod Łukowem i pod Rogoźnicą, dzieląc później losy swego korpusu.

Artyleria konna Legionów. Rys. X. Koźmiński

Artyleria  konna  w  wojnie  roku  1831  postawą  swą  zdobywa  jedno  z  najpierwszych  miejsc,  wśród
naszych oddziałów.  Baterie  jej  są  wzorem męstwa,  porządku i  karności.  Oficerowie  wyróżniają  się
patriotyzmem, odwagą, hartem i znajomością swej broni. Imiona bohatera Woli, Sowińskiego i Bema,
bohatera Polski i Węgier, Konarskiego i Chorzewskiego, Jabłonowskiego i Puzyny, godne są wieczystej
pamięci w sercach narodu.

W dobie Wielkiej Wojny r. 1914—1918 przynoszącej odrodzenie naszym siłom zbrojnym, powstaje też
na nowo, obok kawalerii polskiej, przepojona duchem dawnej tradycji, broń Józefa Bema — artyleria
konna.  W  sierpniu  r.  1915  sformowana  została  bateria  konna  przeznaczona  do  wspierania  jazdy
I Brygady Józefa Piłsudskiego, dywizjonu ułanów rtm. Władysława Beliny Prażmowskiego, podczas
ofensywy.  Bateria  ta,  dowodzona  przez  porucznika  Edmunda  Knoll  Kownackiego  i  doskonale
wyekwipowana, oddała w walkach duże usługi, odznaczając się szczególniej w bitwie pod Raśną, po
czym po ustaleniu się linii frontu, jesienią roku 1915, weszła w skład 1 pułku artylerii lekkiej Legionów.

W dwa lata później, jesienią roku 1917 w ramach I korpusu polskiego na Wschodzie powstaje zawiązek
dywizjonu artylerii  konnej.  Są  to  początkowo dwie  samodzielne  konne baterie,  przy 1  i  3  pułkach
ułanów, pod dowództwem kapitanów Leona Dunin-Wolskiego i Witolda Majewskiego. Nieco później
wraz  z  2  p.  uł.  przybył  z  Antonin  pluton  artylerii  konnej  przemianowany na  3  konną  baterię  pod
kapitanem  Włodzimierzem  Arwaniti.  Oddziały  te  połączono  w  dywizjon  pod  dowództwem
podpułkownika Obuch-Woszczatyńskiego, przy dywizji ułanów I Korpusu. W tym samym mniej więcej
czasie  powstały również:  przy II  korpusie  jedna  konna bateria  oraz  przy III  korpusie  — dywizjon
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artylerii konnej o 3 bateriach pod dowództwem pułkownika Juliusza Rómmla.

Bem pod Ostrołęką. Mal. M. Bylina

Dywizjon artylerii konnej przy I korpusie był jednym z najlepszych oddziałów naszych na Wschodzie.
W styczniu i w lutym r.  1918 w walkach z wojskami sowieckimi dał miarę swej wartości bojowej.
Wiosną r. 1918 dywizjon wraz z całym I korpusem ulega w Bobrujsku likwidacji, ale już jesienią tegoż
roku,  na  kilka  dni  przed  rozbrojeniem  okupantów,  na  rozkaz  ówczesnej  Rady  Regencyjnej,
a z inicjatywy późniejszego dowódcy artylerii konnej, pułkownika Leona Dunin-Wolskiego rozpoczyna
się  tworzenie  zawiązków  artylerii  konnej  w  postaci  szwadronów  przy  dywizjonach  technicznych
formowanych wówczas pierwszych czterech pułków ułańskich. 

Zgłaszają się jak jeden mąż artylerzyści konni z b. I korpusu i b. baterii konnej Legionów i rosnące
szeregi  artylerii  konnej  wyłączone  z  pułków kawalerii  o  własnych  siłach  tworzą  pierwsze  plutony
i baterie. Wiosną r. 1919 pięć pełnych bateryj konnych walczy już na froncie. Dzień 18 grudnia r. 1918
otwiera pierwszą kartę dziejów najstarszego, 1 dywizjonu naszej odrodzonej artylerii konnej. W dniu
tym, szwadron artylerii konnej kapitana Jensza przy 3 pułku ułanów zostaje przemianowany na 1 baterię
konną, którą obejmuje podpułkownik Leon Dunin-Wolski. W dniu 25 lutego r. 1919 w rocznicę bitwy
grochowskiej, gdy oba plutony tej baterii walczą już na froncie, z 1 i z 2 baterii, sformowanej przez
majora  Edwarda  Robakiewicza  oraz  utworzonej  później  3  baterii  powstaje  pod  dowództwem
podpułkownika Dunin-Wolskiego 1 dywizjon artylerii konnej. Z dywizjonu tego 1 bateria walcząca nad
Niemnem i nad Dźwiną, pod Lwowem, nad Berezyną i na Ukrainie odznacza się szczególnie w walkach
przeciw Budiennemu pod Komarowem przy 1 dywizji jazdy. Sformowana przez majora Robakiewicza
2 bateria wychodzi na front 8 maja 1919 r., walcząc na Wołyniu i na Podolu, odchodząc jednak z dniem
30 lipca tegoż roku do 2 dywizjonu artylerii konnej. 
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Dnia 3 kwietnia r. 1920 pod Skorodnem spisała się dzielnie nowosformowana 2 bateria 1 dywizjonu pod
dowództwem porucznika Kwiatkowskiego. Dnia tego o świcie wieś zaatakowana została przez piechotę
bolszewicką  i  działa  baterii  opanowane  przez  nieprzyjaciela.  Dowódca  baterii  zbiera  kanonierów
i otwierając  ogień  karabinowy,  odbija  jedno  działo,  po  czym  kartaczami  wypiera  Moskali  ze  wsi,
odbijając resztę dział...

We  wrześniu  r.  1919  zostaje  sformowana  3  bateria  dywizjonu,
która  jednak  odchodzi  później  do  6 dywizjonu  artylerii  konnej.
Sformowana ponownie w czerwcu r. 1920 — w lipcu idzie na front
i odznacza  się  pod  Bóbrką,  Rohatynem,  Chodorowem,
Kniahiniczami  i  Suchrowem.  Po  wojnie  odchodzi  do
nowotworzonego  10  dywizjonu.  Stworzoną  na  jej  miejsce  w  r.
1922  nową  3  baterię  w  dwa  lata  później  dywizjon  oddaje  do
nowosformowanego  12  dywizjonu.  Tak  więc  obecna  3  bateria
1 dywizjonu jest młodą baterią, utworzoną po raz czwarty, w lutym
r. 1925.

W dniu 25 marca r. 1924 Marszałek Piłsudski udekorował 1 baterię
1  dywizjonu  krzyżem  srebrnym  "Virtuti  Militari",  zaś  dnia
3 sierpnia  r.  1926  dywizjon  ten  otrzymał  szefostwo  honorowe
generała Józefa Bema.

Z końcem lipca r. 1919 powstał dzięki energii majora Robakiewicza 2 dywizjon artylerii konnej, przy
czym w skład tego dywizjonu weszły: dawna 2 konna bateria, jako bateria 1, zapisująca dobrze swe imię
w  bitwach  pod  Jakimowską  Słobodą,  Szupiejkami  i  Jełaniem  na  Polesiu,  oraz  sformowana
w Ciechanowie  2  bateria  hartująca  się  w  ogniu  walk  Smarzowa,  Grzymałówki,  Szczurowic
i Mikołajewa,  wreszcie  utworzona w rekordowym tempie w krytycznych dniach  lipcowych w 1920
r. w Warszawie 3 bateria dywizjonu. Bateria ta, działając w składzie grupy pułkownika Nieniewskiego
przeciw  Litwinom,  bierze  wraz  z  osłaniającym ją  półszwadronem 16 p.  ułanów pod  Raduniem do
niewoli kompletną baterię litewską łącznie z dowódcą...

Artyleria konna i korpusu. Mal. St. Haykowski
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Dzieje 3 dywizjonu artylerii konnej to w większym jeszcze może stopniu, niż w innych dywizjonach
historia poszczególnych jego bateryj, tworzących się oddzielnie i działających na różnych odcinkach
frontu. Pamiętnych dni listopadowych roku 1918 tworzy się w Lublinie "1 bateria artylerii konnej" i już
dnia 20 grudnia tegoż roku pod dowództwem porucznika Józefa Becka wychodzi na front 1 pluton tej
baterii. W styczniu roku 1919 dołącza 2 pluton, po czym bateria wchodząc w skład grupy pułkownika
Beliny-Prażmowskiego,  bierze  krwawy  chrzest  w  walkach  z  Ukraińcami  i  przyjmuje  przejściowo
nazwę ,,3 Konnej Baterii“, po czym w lipcu roku 1919 przemianowana zostaje na baterię 1 odznaczając
się wybitnie dnia 26 kwietnia r. 1920 pod Korostyszewem i w dniu 31 sierpnia pod Komarowem. Po
dojściu do Bugu łączy się z dowództwem dywizjonu i 2 baterią utworzoną w marcu r. 1919 w Lubomlu
przez  porucznika  Tadeusza  Lechnickiego.  Bateria  ta  odznacza  się  okok  1  baterii  w Korostyszowie
i okrywa się sławą w bitwie pod Ozierną dnia 5 czerwca r. 1920. W dniu tym w walce z Budiennym
2 oateria  wspierając  własną  piechotę,  po  wystrzelaniu  wszystkich  pocisków,  została  otoczona  przez
jazdę nieprzyjacielską, w walce na białą broń zdołała jednak przedrzeć się do swoich, tracąc zabitych
i rannych  dwóch  oficerów,  27  szeregowych  i  78  koni,  ale  tylko  1  działo  i  jaszcz!  Wreszcie
w krytycznych dniach sierpniowych roku 1920 utworzona została we Lwowie 3 bateria dywizjonu, która
już  w  bitwie  pod Komarowem przyczynia  się  do  wywalczenia  zwycięstwa naszej  1  dywizji  jazdy,
ponosząc ciężkie straty w ludziach i koniach. Składający się z baterii tych 3 dywizjon, dowodzony przez
majora  Trzebińskiego,  występuje  w pełni  dopiero  pod koniec  roku  1920,  zdobywając  niejeden  liść
wawrzynu w walkach nad Bugiem i w zagonie korpusu kawalerii pułkownika Rómmla na Korosteń.

Dnia 19 kwietnia  r.  1922 w Wilnie  Naczelnik Państwa i  Wódz Naczelny dekorował  1 baterię  tego
dywizjonu orderem "Virtuti Militari".

Artyleria konna z 1918—1920. Mal. St. Haykowski

Zawiązkiem  utworzonego  w  dniu  26  maja  r.  1919  —  w  Krakowie  pod  dowództwem  majora
Kuczewskiego 4 dywizjonu artylerii konnej jest sformowana wiosną r. 1919 w Warszawie tak zwana
"5 konna bateria Odsieczy Lwowa" rotmistrza Michała Beliny-Prażmowskiego i nazwana 1 baterią tego
dywizjonu. Bateria ta we wrześniu r. 1919 odeszła na front i odznacza się wybitnie w dniu 8 kwietnia
r. 1920 w wypadzie na Hutę Zakorecką, kiedy to podporucznik Tadeusz Bielski w 15 szabel przebywa
Słucz wpław pod ogniem nieprzyjacielskich karabinów maszynowych i  wpadając w głąb  stanowisk
bolszewickich bierze w szarży baterię  sowiecką,  uwożąc jej  działa  do sił  własnych.  W tym samym
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czasie plutonowy baterii Prośniewski w podobny sposób bierze w niewolę sztab bolszewickiego pułku
piechoty wraz z dowódcą i dowódcę batalionu saperów! Bateria ta wyróżnia się stale w wojnie r. 1920.
Tak np. w bitwach dywizji generała Karnickiego z Budiennym pod Rohoźną, Rubczanką i Antonowem
zalana szarżami wroga, bateria strzela kartaczami do ostatniej chwili, traci chwilowo swe działa, lecz
odzyskuje je z powrotem. Osłaniając odwrót 4 brygady jazdy spod Kijowa, otoczona pod Kryłowem ze
wszystkich stron, broni się do ostatka ponosząc dotkliwe straty. Zreorganizowana w lipcu r. 1920 pod
Zamościem, wciąż w składzie 4 brygady jazdy, walczy znów z Budiennym nad Styrem i nad Bugiem po
bohatersku, poświęcając się bezgranicznie do ostatka sił. 

W kontrofensywie naszej, dopędzając pierwszą dywizję jazdy, do której jest przydzielona, otrzymuje
żałobną  wieść  o  bohaterskim  zgonie  swego  dawnego  dowódcy  rotmistrza  Prażmowskiego,  jako
p. o. dowódcy 14 pułku ułanów. W październiku,  w czasie zagonu na Korosteń korpusu pułkownika
Rómmla  ranny  zostaje  dowódca  baterii,  major  Dunin-Wąsowicz.  Dopiero  w  marcu  r.  1921  pod
Przemyślem łączy się  z  innymi bateriami  dywizjonu,  w którego skład  wchodzi  2  bateria  utworzona
w r. 1919 w Krakowie i 3 bateria sformowana w r. 1920 w Poznaniu. Po przybyciu na front wołyński
w roku  1920  w styczniu  2  bateria  zostaje  przydzielona  początkowo do  9  pułku  ułanów,  potem do
4 brygady jazdy i wyrusza na Kijów w składzie dywizji generała Romera wraz z 1 baterią dywizjonu.
Odznacza się pod Rohoźną i Antonowem. 

Artyleria konna z 1918—1920. Mal. St. Haykowski

W dniu 28 czerwca pod Kilikijowem bateria kryjąc odwrót brygady, opuszczona przez własną jazdę,
zostaje zepchnięta na moczary i zalana przez masę nieprzyjaciela. Obsługa broni się do upadłego i ginie
mężnie pod ciosami kozackich szabel. Tu bohaterską śmiercią polegli podporucznik Witold Łubieński
i podchorąży  Antoni  Mężyński,  którzy  pozostali,  by  działa  uczynić  niezdatnymi  do  strzałów.
Zreorganizowana w lipcu r.  1920 pod Zamościem, walczy mężnie do końca tej  wojny. Sformowana
w Poznaniu 3 bateria 4 dywizjonu, po oddaniu sprzętu i koni na uzupełnienie 1 i 2 baterii w lipcu r. 1920
została zorganizowana ponownie dnia 11 sierpnia i okryła się sławą w walkach o Płock z korpusem
Gaja. Bateria ta w uznaniu swych czynów otrzymała od ludności ziemi płockiej proporzec pamiątkowy,
który  Wódz  Naczelny  zezwolił  baterii  używać.  Wkrótce  potem  bateria  przydzielona  została  do
2 brygady jazdy, w której składzie walczyła do końca wojny.

Dnia  24  maja  r.  1922  Marszałek  Śmigły-Rydz,  naówczas  generał  i  inspektor  armii,  w  imieniu
Naczelnego  Wodza  dekorował  orderem  ,,Virtuti  Militari“  1  baterię  połączonego  wreszcie  pod
dowództwem  majora  Franciszka  Wardejna  dywizjonu.  W  dwa  lata  później  3  bateria  odeszła  do
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formowanego wówczas 11 dywizjonu artylerii konnej, wkrótce jednak odtworzona została na nowo.

Utworzenie 5 dywizjonu artylerii konnej zostało nakazane dnia 30 lipca r. 1919, przy czym na dowódcę
dywizjonu tworzącego się w Staszowie,  został wyznaczony kapitan Józef Klukowski.  Do dywizjonu
tego, jako 1 baterię wcielono "odrębną baterię 8 pułku artylerii polowej" istniejącą od listopada r. 1918
i zaprawioną w nieustannych walkach z Ukraińcami. Bateria ta wchodząc już w skład 5 brygady jazdy
bierze udział w odzyskiwaniu Pomorza, a w kwietniu r. 1920 wraz z 5 brygadą zostaje przerzucona na
Wołyń.  Idzie  potem na  Koziatyn  i  w  ofensywie  do  linii  Dniepru  traci  w potyczce  pod  Szubówką
śmiertelnie rannego porucznika Slósarskiego. 

Działo na stanowisku

Niesłychanie  trudna  przeprawa  przez  rzekę  Słucz  baterii  ustępującej  wraz  z  5  brygadą  jazdy  pod
naciskiem konnej armii Budiennego, zyskuje szeroki rozgłos. Ofiarna współpraca baterii osłaniającej
ogniem swych  dział  garść  naszej  kawalerii  przeciw  nawale  czerwonych  na  północy  Wołynia,  pod
Kilikijowem, czy pod Równem, zdobywa jej uznanie przełożonych i szczerą sympatię kawaleryjskich
towarzyszów broni. Niestety, w dniu 3 sierpnia r. 1920 pod Klekotowem bateria wraz ze swą brygadą
zostaje zaskoczona na ciasnej  grobli  przez kawalerię  nieprzyjacielską.  Odbija do ostatka kartaczami
szarżę — zdziesiątkowane jednak ogniem karabinów maszynowych zaprzęgi nie mogą być użyte do
wyprowadzenia dział, droga odwrotu jest zamknięta i tylko drobnej części baterii udaje się przedrzeć na
Sestratyń. 

Reorganizacja  baterii  tej  następuje  w  Górze  Kalwarii.  Ojcem  2  baterii  dywizjonu  jest  oddział
partyzancki rotmistrza Jaworskiego, przy którym to oddziale kapitan Jerzy Golikow, zimą z r. 1918 na
1919 w czasie walk z Ukraińcami ze zdobytych na nich dział utworzył swą ,,Konną Baterię“. W końcu
sierpnia  r.  1919  bateria  ta  dobrze  już  zaprawiona  w  nieustannych  bojach,  wycofana  do  Staszowa
wcielona zostaje do dywizjonu jako 2 bateria, po czym kompletnie zreorganizowana dnia 22 czerwca
r. 1920 odchodzi na front do 3 dywizji piechoty Legionów, działając w grupie kapitana Wolfa, we wsi
Daniczowa pod Korcem przeciw Budiennemu, dnia 30 czerwca wskutek zaskoczenia traci wszystkie
działa. Bateria na nowo organizuje się w Górze Kalwarii. W krytycznych dniach bitwy pod Warszawą
w Górze Kalwarii utworzona została tzw. "Bateria alarmowa“, która nie biorąc już udziału w walkach
przemianowana została na 3 baterię 5 dywizjonu. Dywizjon ten po raz pierwszy zebrał się w końcu
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sierpnia  r.  1920 w okolicach Góry Kalwarii,  w październiku  zaś  przydzielony do 3  brygady jazdy
wyruszył  na Wilno,  potem w okolice Horodziei  i  Miru.  Po wojnie 1 bateria  dywizjonu odznaczona
została orderem "Virtuti Militari".

W galopie

W grudniu r. 1919 rozpoczęte zostaje w Górze Kalwarii tworzenie 6 dywizjonu artylerii konnej, pod
dowództwem b. dowódcy 1 baterii 4 dywizjonu rotmistrza Prażmowskiego. 

W maju  r.  1920 wyszła  na  front  1  bateria,  biorąc  udział  w działaniach  armii  rezerwowej  generała
Sosnkowskiego, potem 3 dywizji piechoty Legionów. W lipcu tegoż roku sformowana została 2 bateria
dywizjonu przydzielona kolejno do różnych brygad jazdy, w końcu — do i dywizji jazdy i uczestnicząca
w bojach pod Beresteczkiem, Brodami, Radziechowem i Korosteniem, wreszcie w sierpniu r. 1920 we
Lwowie por. 

Mokrzycki tworzy 3 baterię dywizjonu, która w składzie 7 bryg, jazdy trafia w bój pod Kulikowem,
kolejno wchodząc później w skład 3 i 5 dywizji piechoty, wreszcie — 1 dywizji jazdy. Dywizjon ten
zwłaszcza  ponosi  ciężkie  straty:  tak  pod  Radziechowem  w  największym  i  najkrwawszym  boju
dywizjonu ginie dowódca 2 baterii kapitan Petrażycki.

W kilka dni potem pod Artasowem ugodzony śmiertelnie granatem pada dowodzący baterią po kapitanie
Petrażyckim  podporucznik  Adam  Leśniewski.  W marcu  r.  1919  tworzyć  się  poczyna  w  Poznaniu
7 dywizjon  artylerii  konnej,  pod  dowództwem  podpułkownika  Witolda  Majewskiego,  przy  czym
1 bateria dywizjonu początkowo działa w Wielkopolsce i w Prusach Zachodnich, a po przerzuceniu na
front wschodni bierze udział w walkach 7 brygady jazdy pod Malinem i w dniu 8 maja r. 1920 wchodzi
do Kijowa. 

W sierpniu tegoż roku walczy w dywizji pułkownika Dreszera, w zagonie na Korosteń idzie z 2 dywizją
jazdy. Sformowana jednocześnie 2 bateria dywizjonu łączy się 6 sierpnia r. 1919 z 15 pułkiem ułanów
wielkopolskich,  bierze  udział  w zajęciu  Mińska  litewskiego,  w  akcji  na  Bobrujsk  i w wypadzie  na
Żłobin w lipcu i sierpniu r. 1920 osłania odwrót 14 dywizji piechoty aż po Dęblin. W zwycięskiej naszej
kontrofensywie bateria wciąż przy 15 pułku ułanów idzie na Międzyrzecz i Zelwę dochodząc aż do
Uszy.
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Bateria w marszu

W kwietniu r. 1919 powstała 3 bateria dywizjonu przybywa w marcu r. 1920 na front wschodni pod
Brody i w składzie dywizji jazdy generała Romera walczy pod Koziatynem.

W 5 brygadzie jazdy,  w krwawej  bitwie pod Radziwiłłowem w dniu 9 czerwca z  Budiennym traci
1 pluton.  Zreorganizowana  i  przydzielona  do  4  brygady jazdy w pościgu  kończącym wojnę  osiąga
Krzywicze. W czasie pokojowym dywizjon dwukrotnie oddaje swą baterię 3, na kolejne sformowanie 10
i 11 dywizjonów artylerii konnej, przy czym bateria tu odtworzona zostaje ostatecznie w lutym r. 1925.

Obecny 9  początkowo 8  dywizjon artylerii  konnej  poczyna formować  się  w lipcu  r.  1920 i  dzięki
wyjątkowej  energii  swego  dowódcy  śp.  pod  pułkownika  Artura  Buola  już  w  początkach  sierpnia
dywizjon ten jest gotów; jego i i 3 bateria w składzie 8 brygady jazdy biorą udział w odwrocie spod
Ostrołęki  i  w  walkach  pod  Ciechanowem i  Płońskiem;  w  tym  samym  czasie  2  bateria  należy  do
9 brygady jazdy i stara się powstrzymać ofensywę korpusu kawalerii czerwonej Gaja. Dnia 1 września
cały dywizjon odchodzi wraz z 8 brygadą jazdy na Chełm, potem za Bug, Słucz i Horyń. W powrocie
z zagonu  spod  Korostenia  dywizjon,  wykazując  waleczność  i  męstwo  godne  najstarszych  naszych
dywizjonów artylerii konnej, ponosi dotkliwe straty w bitwach pod Krasnogórką i Rudnią Baranowicką,
przy  czym  z  ran  odniesionych  pod  Krasnogórką  umiera  w  szpitalu,  w  Korcu  twórca  i  dowódca
dywizjonu,  podpułkownik  Buol.  W czasie  pokoju  w  r.  1921  dywizjon  przemianowany  zostaje  na
dziewiąty dywizjon artylerii konnej.

W latach 1922—1924 utworzone zostają 10,  11,  12, i  13 dywizjony artylerii  konnej, przy czym 10
dywizjon powstaje w kwietniu r. 1922 w Jarosławiu, z trzecich bateryj 1 i 7 dywizjonów oraz 1 baterii
8 dywizjonu,  w  maju  r.  1924  utworzony  zostaje  w  Bydgoszczy  11  dywizjon  z  trzecich  bateryj
4 i 7 dywizjonów i z baterii utworzonej już po wojnie, i w tym samym czasie w Warszawie 12 dywizjon,
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przy  czym  w  skład  tego  dywizjonu  wchodzą  między  innymi  3  baterie  1  dywizjonu  i  2  bateria
8 dywizjonu artylerii konnej. W maju również r. 1924 we Lwowie formuje się 13 dywizjon, wchłaniając
2 baterie 5 dywizjonu i 3 baterię 10 dywizjonu.

W śniegu Przeprawa Ochrona baterii

Wreszcie  w  lipcu  r.  1920  w  Warszawie  pod  dowództwem  podpułkownika  Tabortowskiego  począł
tworzyć się, jako początkowo 9 dywizjon, dzisiejszy 14 dywizjon artylerii konnej, przy czym 1 jego
bateria przybyła z Krakowa sformowana z baterii zapasowej 6 pułku artylerii lekkiej i rekrutująca się
niemal  wyłącznie  ze  studentów  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  przy  ofiarnej  pomocy  ziemian
krakowskich,  którzy  dostarczyli  koni  dla  baterii.  W  Górze  Kalwarii  utworzona  została  2  bateria,
wreszcie  z  baterii  alarmowej  18  pułku  artylerii  ciężkiej  z  Modlina  sformowana  została  3  bateria.
W walkach na froncie zdążyła wziąć udział jedynie 1 bateria dywizjonu wchodząc w skład 9 brygady
jazdy i odznaczając się pod Ostrożkiem.

W roku 1921 dywizjon ten otrzymuje numer początkowy 8, po czym jednak w r. 1927 powraca do swej
dawnej  nazwy 14 dywizjonu artylerii  konnej.  Nasza artyleria  konna bez względu na kolejny numer
swych  dywizjonów  tworzy  jakby  jedną  wspólną  rodzinę  koleżeńską.  Pielęgnując  szczytną  tradycję
bojową swego wielkiego szefa generała Józefa Bema, związana ściśle węzłami prawdziwego braterstwa
ma jedno wspólne święto doroczne, obchodzone w dniu 3 sierpnia, wspólną dla wszystkich dywizjonów
— odznakę pamiątkową, i jeden dla całej artylerii konnej marsz, osnuty na motywach sygnału polskiego
z r. 1831.
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