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W dniach od 1 do 3 IX 1939 roku Oddziały 10 Kaniowskiej 
Dywizji Piechoty Armii „Łódź” pod dowództwem gen. bryg. 
Franciszka Dindorf – Ankowicza prowadziły walki nadgraniczne 
z Wehrmachtem. W tym czasie na linii rzeki Warty trwały 
ostatnie przygotowania do obsadzenia głównej pozycji obronnej 
przebiegającej od Glinna (na północ od Sieradza) do Pstrokoni 
(na południe od tego miasta), a na centralnym odcinku – przez 
okolice miasta Sieradza. 

Pozycję tą ostatecznie obsadził 31 Pułk Strzelców Kaniowskich 
z Sieradza (dalej 31 pSK), a w dniach 4 i 5 września w okolicy 
Mnichowa doszło do ciężkich walk o jej utrzymanie. Żołnierzy  
31 pSK wspomagali w walce na tym odcinku żołnierze Batalionów 
Obrony Narodowej „Kępno” i „Ostrzeszów” oraz artylerzyści  
III dywizjonu z 4, 8 i 9 baterii 10 Pułku Artylerii Lekkiej z Łodzi  
(dalej 10 pal), pod dowództwem odpowiednio porucznika 
Kazimierza de Lorme, kapitana Michała Zaorskiego i podporucznika 
rezerwy inżyniera Mirona Budziaka. Użyto tutaj także tankietki 
z 91 kompanii czołgów rozpoznawczych pod dowództwem  
kpt. Stanisława Kraińskiego. 1 pluton pod dowództwem por. Jana 
Szudera stracił tu 4 czołgi. Wsparcie artyleryjskie zapewnił także 
10 dywizjon artylerii ciężkiej pod dowództwem mjr. Tadeusza 
Kozłowskiego. W walkach poległo ponad 100 polskich żołnierzy, 
których pochowano w mogiłach  na cmentarzu parafialnym  
w Sieradzu – Męce. 

Wcześniej jednak – bo w godzinach porannych dnia 4 IX 1939 
roku na podstawie rozkazów dowództwa 10 Dywizji Piechoty 
następowała likwidacja tak zwanego przedmościa sieradzkiego, co 
oznaczało opuszczenie zachodniego brzegu Warty przez działające 
tu oddziały Wojska Polskiego. Na pozycję obrony na rzece Warcie  
i jej centralny odcinek przez Sieradz odchodzili najpierw żołnierze  
III batalionu 31 pSK pod dowództwem mjr. Tadeusza Ujwarego, 
potem z okolic Dębołęki 4 batalion strzelców z Łodzi 
pod dowództwem mjr. Wincentego Mischke i osłaniające  
go pododdziały I batalionu 31 pSK pod dowództwem mjr. Bolesława 
Raczkowskiego. Z Błaszek wycofywała się  pozostawiona tam dla 
osłony 1 kompania 31 pSK pod dowództwem kpt. Władysława 
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Czyża, a z okolic Gruszczyc dowództwo pułku z ppłk. Wincentym 
Wnukiem i II batalion tegoż pułku pod dowództwem mjr. Antoniego 
Zwolińskiego. Przy 31 pSK wycofywali się także  artylerzyści z III 
(ciężkiego) dywizjonu 10 pal z Łodzi pod dowództwem mjr. Michała 
Borka. W godzinach rannych i przedpołudniowych kolumny 
Wojska Polskiego przemieszczały się więc w kierunku czterech 
mostów jakie znajdowały się na rzece Warcie w okolicy miasta tj. 
mostu w Biskupicach, mostu polowego przy sieradzkich koszarach 
oraz dwóch mostów drogowych na rzekach Żeglinie i Warcie za 
Sieradzem. Ok. godz. 10.00 – 11.00 mosty te zostały wysadzone. 
W tym samym czasie zniszczony został (chociaż tylko częściowo) 
most kolejowy na Warcie w Sieradzu.

Do Sieradza od zachodu zbliżały się pierwsze oddziały XIII  
korpusu armijnego dowodzonego przez gen. Maximiliana 
von Weichsa, w tym  10 niemieckiej Dywizji Piechoty 
pod dowództwem generała Conrada von Cochenhausena 
(z 8 armii generała piechoty Johannesa Blaskowitza).  
W dniu 4 IX 1939 roku w godzinach rannych na zachodnich 
przedmieściach Sieradza, wysuniętej placówce przy ówczesnej 
ulicy  Złoczewskiej/Tartacznej  (dziś skrzyżowanie ulic Jana 
Pawła II, Alei Grunwaldzkiej i ul. Władysława Broniewskiego),  
przy znanym wszystkim mieszkańcom miasta krzyżu 
pielgrzymkowym, wskutek splotu różnych wydarzeń, pośród 
kilku innych  i nieznanych znaleźli się niżej wymienieni żołnierze 
Wojska Polskiego z różnych pododdziałów 31 pSK:

– starszy sierżant Feliks Filipiak z Sieradza – szef 2 kompanii 
strzeleckiej,
– sierżant Henryk Majer z Łodzi – szef kompanii zwiadu,
– plutonowy Stefan Woźnicki – dowódca plutonu kompanii 
karabinów  maszynowych,
– kapral Jan Fałek  z okolic Burzenina – żołnierz kompanii 
karabinów maszynowych,
– starszy strzelec Tadeusz Ludwicki – żołnierz prawdopodobnie 
plutonu strzelców wyborowych ze Strzałek pod Burzeninem,
– prawdopodobnie plutonowy Ryszard Andryszczak z Sieradza. 
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Żołnierze ci otrzymali nagłe i trudne zadanie polegające 
na zatrzymaniu niemieckich oddziałów przednich/patrolu 
wkraczającego do Sieradza od strony Złoczewa. Zapewne też 
ich działania miały umożliwić wycofanie się ostatnich polskich 
oddziałów za rzekę Wartę i zajęcie pozycji na głównej pozycji 
obronnej, a także rozpoznać siły nieprzyjaciela w walce.

Improwizowana i doraźnie zorganizowana placówka była 
wyposażona jak wynika z zachowanych przekazów w kilka 
rodzajów broni. Żołnierze kompanii karabinów maszynowych 
pod dowództwem plutonowego Stefana Woźnickiego używali 
ciężkiego karabinu maszynowego „Browning” wz.30.  Kapral Jan 
Fałek był wyposażony w ręczny karabin maszynowy „Browning” 
wz.28. Starszy strzelec Tadeusz Ludwicki  obsługiwał karabin 
przeciwpancerny wz. 35 . Broń ta była w stanie zniszczyć w zasadzie 
każdy niemiecki pojazd (motocykl, samochód osobowy, samochód 
ciężarowy, lekki transporter opancerzony czy lekki czołg) jakie 

Ręczny karabin maszynowy wz.28 “Browning” na stanowisku ogniowym. Zdjęcie 
wykonane podczas zajęć Szkoły Podchorążych Rezerwy 31 pSK. (Zbiory SH “Strzelcy 
Kaniowscy”)
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Grupa żołnierzy 31 pSK w trakcie mobilizacji w sierpniu 1939 roku. 
(Zbiory SH “Strzelcy Kaniowscy”)

Żołnierze 31 pSK podczas zajęć na sieradzkich łęgach.
(Zbiory SH “Strzelcy Kaniowscy”)
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we wrześniu 1939 roku były na wyposażeniu armii niemieckiej. 
Żołnierze posiadali też karabiny powtarzalne systemu Mauser 
wzór 98a.

Zadanie zostało wykonane. Na przedmieściach Sieradza 
zatrzymane zostały przednie oddziały 20 niemieckiego pułku 
piechoty pod dowództwem pułkownika Augusta Schmidta, lub 
też pododdziały rozpoznawcze 10 niemieckiej Dywizji Piechoty, 
które próbowały z marszu wkroczyć do Sieradza rozpoznając 
przedmieścia miasta patrolami.  Nie jest wykluczone, że ich 
celem było zdobycie któregoś z mostów w Sieradzu. Podobna 
taktykę zastosowali Niemcy wcześniej w Wieruszowie, a później 
w Lutomiersku. Niemcy wskutek celnego polskiego ognia ponieśli 
straty w sprzęcie i ludziach. Do polskiej niewoli dostał się ranny, 
niemiecki żołnierz w stopniu podoficera. Został on dowieziony 
do punktu opatrunkowego, który mieścił się w budynku, gdzie 
do niedawna działała restauracja o nazwie „Oberża” (przy 
skrzyżowaniu ul. H. Sienkiewicza i Uniejowskiej w Sieradzu). 
Niemcy musieli się wycofać z miasta, co opóźniło jego zajęcie 
i pozwoliło bezpiecznie wycofać się polskim żołnierzom za Wartę. 
Ostatecznie jednak około godz. 12.00 niemieckie oddziały znalazły 
się w okolicach sieradzkiego cmentarza parafialnego i nad rzeką 
Wartą. Miasto Sieradz co należy podkreślić nie było bronione 
przez Wojsko Polskie. 

Karabin przeciwpancerny wz.35. (Domena publiczna)
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Żołnierze 31 pSK podczas przeglądu i konserwacji broni. Wszyscy wyposażeni  
w karabiny Mauser wz.98. (Zbiory SH “Strzelcy Kaniowscy”)

Grupowe zdjęcie żołnierzy 31 pSK wykonane w sieradzkich koszarach.  
(Zbiory SH “Strzelcy Kaniowscy”)
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Oddajmy teraz głos uczestnikom tej potyczki, oraz żołnierzom 
znającym i relacjonującym jej przebieg.

Należy zastrzec, iż relacje te są obarczone pewnymi nieścisłościami 
co do czasu i jego przebiegu, oraz rodzaju sprzętu wykorzystanego 
przez wojska niemieckie. Rozbieżność ta jest widoczna  
w szczególności pomiędzy relacjami oficerów, a szeregowych 
żołnierzy co do użycia przez Niemców „lekkich  czołgów”. 
Jak wynika z niemieckich materiałów źródłowych dot. 
jednostek wchodzących w skład tych ugrupowań ani 10, 
ani 17 niemiecka Dywizja Piechoty w tym czasie i na tym 
odcinku nie dysponowała czołgami. Jednak w dyspozycji XIII 
Korpusu Armijnego znajdowały się pododdziały 23 pułku 
pancernego, które wyznaczano do działań z jednostkami 
niższego szczebla. Na wyposażeniu oddziałów dywizyjnych,  
w tym rozpoznawczych z całą pewnością znajdowały się 
natomiast motocykle i rozpoznawcze samochody pancerne Kfz.13.  
W opracowaniu tym autorzy wypracowali możliwą do przyjęcia 
wersję co do przebiegu wydarzeń w dniach od 1 do 5 września 
1939 roku (w tym wydarzeń z dnia 4 września w Sieradzu). Autorzy 
zdecydowali się przedstawić całość dostępnego materiału jaki 
zgromadzono w tej sprawie czytelnikowi, ponieważ użycia czołgów 
w okolicach Sieradza nie wykluczają, a wręcz potwierdzają relacje 
polskie, w tym inne niepublikowane w tym opracowaniu jak  
i dokumentacja niemiecka np. rozkazy do działań, czy też relacje.  
W materiałach niemieckich brak jest natomiast informacji  
o opisywanych wydarzeniach przy ul. Złoczewskiej w Sieradzu.  
W meldunkach niemieckiego korpusu armijnego znajduje 
się jedynie krótka informacja, że opór Polaków do momentu 
osiągnięcie przez Niemców linii rzeki Warty był „umiarkowany”.

Relacja majora Bolesława Raczkowski dowódcy I batalionu  
31 pSK.
„W dniu 4 IX [19] 39 – w czasie opuszczania Sieradza z baonem – od 
strony Złoczewa po szosie z dużą szybkością i śmiałością wjechał na 
zach. skraj miasta samoch. opancerzony odkryty npla [nieprzyjaciela – 
przypis autorów], który został zwalczony przez 2 ckm, arm. ppanc. Był 
to najprawdopodobniej z oddz. rozpoznawczego WJ [wrogich jednostek 
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– przypis autorów] – inne sam. się wycofały – kurz na szosie wskazywał 
na to. Samoch. wyposażony był w 1 ckm.- obsługa z postrzałami jeden 
ranny wzięty do niewoli,  nieco podchmielony – lat około 20 - 21”.

Inna relacja w/w:
„W czasie zbierania się baonu na połudn. zach. skraju Sieradza przy 
zejściu na drogę ze Złoczewa i Błaszek nadjechały z dużą szybkością 
od Złoczewa samochody panc. nie kryte npla. Dwa ckm. na taczankach 
będące na stanowisku otworzyły ogień i zniszczyły jeden wóz,  zabijając 
obsługę, inne wozy npla korzystając z kurzu wycofały się. Do niewoli 
wzięto jednego rannego Niemca,  miał lat około 22 – 23 i samochód 
unieruchomiony”.

Relacja kapitana Czesława Stępnia dowódcy 2 kompanii 
strzeleckiej 31 pSK.
„W niedzielę 3? września wycofaliśmy się do Sieradza. 2 kompania 
maszerowała szosą koło stacji kolejowej. Przed skrzyżowaniem dróg 
zauważono jak kapral z kompani ckm. wychodził oknem od fryzjera. 
Posądzono go że rabował, choć w czasie obrewidowania nic przy nim 
nie znaleziono. Tłumaczył że chciał się ogolić. Mjr. Raczkowski kazał 
go zatrzymać. Szedł pod strażą w tyle kompani. W czasie marszu, na 
wysokości stacji, ktoś krzyknął że idą czołgi niemieckie. Wszczęło się 
zamieszanie. Okazało się, że było to tylko auto. Niemcy byli o 300 m. 
od tartaku i otworzyli ogień z ckm. Wtedy ten aresztowany kapral 
[był to kapral Jan Fałek – przypis autorów] chwycił za rkm. i z kilkom 
żołnierzami ruszył do tyłu w stronę Niemców. Był to tylko patrol. 
Kapral zastrzelił jednego Niemca a drugiego rannego wziął na motor 
i przewiózł do sztabu pułku. Mjr. Raczkowski za odwagę kaprala, 
darował mu i kazał mu wrócić do kompani”.

Relacja sierżanta  Henryka Majera –  szefa kompanii zwiadu 
31pSK.
„Ja wraz z łącznikiem pojechałem do Sieradza by odszukać wóz 
amunicyjny. Gdy dojechaliśmy do szosy złoczewskiej zostaliśmy 
zaatakowani przez 3 czołgi lekkie. W tym czasie doszedł też do tej rogatki 
jeden z plutonów kompanii CKM pod dowództwem plut. [Stefana] 
Woźnickiego, który po zajęciu stanowisk otworzyli ogień pociskami 
p. panc.[przeciwpancernymi – przypis autorów]. Jeden z czołgów 
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Miejsce potyczki w ujęciu malarskim autorstwa Cezarego Zbrojewskiego
oraz w perspektywie  współczesnej. (Fot. Wojciech Józefiak)
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Szkic scenki bitewnej - ckm wz. 30 na stanowisku. (Cezary Zbrojewski)

Szkic scenki bitewnej. (Cezary Zbrojewski)
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Starszy sierżant Feliks Filipiak, szef 2 
kompanii strzeleckiej  31 pSK.  
(Zbiory SH “Strzelcy Kaniowscy”)

Sierżant Henryk Majer - szef kompanii 
zwiadu 31 pSK. (Zbiory ZHP Złoczew)

Kapral Józef Umiński z 31 pSK, 
zdjęcie z  1937 roku. 
(Zbiory Wojciecha Józefiaka)

Major Bolesław Raczkowski, dowódca 
I batalionu 31 pSK. Zdjęcie wykonane  
w późniejszym okresie. (Wydawnictwo 
Tetragon)
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został trafiony i stanął w poprzek drogi, dwa następne wycofały się 
w kierunku na Złoczew po dojściu do czołgu wyciągnęliśmy rannego 
w obojczyk, którego przekazaliśmy d-cy I baonu mjr. [Bolesławowi] 
Raczkowskiemu”.

Inna relacje w/w:
„Rano 4 IX byłem na wschodnim brzegu Warty. Pułku nie było 
jeszcze na stanowiskach. Nie było też i mojej kompanii. Pojechałem 
z jednym zwiadowcą za Sieradz. W mieście była cisza i pustki.  
Za Sieradzem na szosie w kierunku Złoczewa był pluton ckm. Szosą 
nadjechały trzy niemieckie lekkie czołgi. Nasze ckm. otworzyły do 
nich ogień amunicją przeciwpancerną. Jeden czołg skręcił się na 
szosie i stanął, drugi zaczął się palić, trzeci wycofał się. Pobiegliśmy  
i przyprowadziliśmy jednego niemieckiego sierżanta”. 

„Ze wschodniego brzegu Warty ze st. strzelcem pojechałem za Sieradz  
i tam pluton ckm. plut. Woźnickiego Stefana zestrzelił lekki czołg, potem 
po wysadzonym moście przechodził kpt. [Czesław] Stępień. Jeden czołg 
był tam zestrzelony. Przyprowadzono kaprala niemieckiego rannego”.  

Relacja starszego sierżanta Feliksa Filipiaka  –  szefa 2 kompanii 
I batalionu 31 pSK. 
 „W poniedziałek [4 IX 1939 roku – przypis autorów] około godz. 4.00 
rano cały I batalion pod dowództwem mjr. Raczkowskiego wyruszył  
z powrotem przez Sieradz jako zwiad rozciągając patrole od zachodnich 
rogatek Sieradza, aż do wsi Kłocko,  Zapusta Duża i Zapusta Mała. 
Na rogatce otrzymaliśmy wiadomość od ludności cywilnej (były to 
już jakieś jednostki, gdyż cała ludność zgodnie z nakazem ewakuacji 
miasto opuściła), że od strony Złoczewa jadą niemieckie wozy pancerne. 
Moja 2 kompania zajęła stanowiska ogniowe po obu stronach ulicy 
Złoczewskiej w kierunku Złoczewa i dopuściwszy wroga na  odległość 
dogodną do strzałów otworzyliśmy ogień z karabinów maszynowych 
i ręcznych rozbijając 3 auta pancerne i biorąc do niewoli żołnierzy 
niemieckich, a tylne oddziały niemieckie zmuszając do odwrotu. Nasz 
batalion zabierając jeńców powrócił na dawne pozycje za rzeką Wartą, 
tylko teraz zmuszeni byliśmy przeprawiać się w bród, gdyż most  
na Żeglinie był już zerwany”.
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Miejsce potyczki zaznaczone na historycznej fotomapie Sieradza wykonanej w 1942 
roku przez Niemców. 1- krzyż przydrożny i pozycja żołnierzy 31 pSK, 2 - miejsce 
zniszczenia pojazdów nieprzyjaciela, 3 - tartak. (Mapywig.org)
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Miejsce potyczki zaznaczone na współczesnym zdjęciu satelitarnym tej części Sieradza. 
1 - krzyż, 2 miejsce zniszczenia pojazdów nieprzyjaciela. (Geoportal.gov.pl)
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Relacja kaprala Zygmunta Piguły dowódcy 2 drużyny I plutonu 
strzeleckiego 2 kompanii 31 pSK.
„W Sieradzu, w niedzielę przed wieczorem szukaliśmy piwa.  
W tym czasie jakiś patrol niemiecki na motocyklach, wyminął nasza 
placówkę i ze skrzyżowania dróg pod Sieradzem ostrzeliwał drogi 
i miasto. Nasze dwa ckm. zniszczyły ten patrol. Na miejscu pozostał 
jeden Niemiec zabity i jeden ranny. Tego rannego doprowadziliśmy do 
dowództwa. Było to nasze  pierwsze zetknięcie się z Niemcami”.

Jak się okazało nie był to jedyny bohaterski czyn kaprala Jana Fałka. 
Kapral Zenon Piguła w kolejnej relacji podał, że:
„W Mszczonowie [w dniu 11 IX 1939 roku – przypis autorów] kapral 
Fałek przyprowadził kilku Niemców – żołnierzy, których wskazali 
ludzie cywilni. Fałek w czasie ewakuacji Sieradza coś wziął, miał 
być oddany pod sąd, ale w Mszczonowie zrehabilitował się. (Fałek 
zawodowy podoficer)…… W niedzielę, kiedy kompania dochodziła 
do miasta, tu przerwał się patrol niemiecki i ostrzelał Sieradz.  
W zwalczeniu tego patrolu odznaczył się kapral Fałek”. 

Ciężki karabin maszynowy wz.30 “Browning” na zamaskowanym stanowisku 
ogniowym. Zdjęcie wykonane podczas manewrów w okresie pokoju w 1938 roku. (NAC)
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Współczesna rekonstrukcja sylwetek żołnierzy 31 pSK w walkach nad Wartą. 
Uzbrojenie to karabiny Mauser wz.98 i wz.98a. (Fot. Bolek Rosiński / SH “Strzelcy 
Kaniowscy”)
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Relacja strzelca Stanisława Galusa – żołnierza  3 kompanii 
strzeleckiej  31 pSK.
„Przez Sieradz cofaliśmy się ok. 9.00 rano, na pewno było to do 
południa. Wtenczas na ul. Złoczewską (w miejscu gdzie kiedyś stał 
tartak – po prawej stronie drogi – stoi tam dziś kapliczka) podjechał 
czołg niemiecki. Czołg został zniszczony. My wycofaliśmy się. Wtedy 
podjechał też motocyklista niemiecki, którego motor też został 
zniszczony, ale motocyklista był ranny. Niemca tego, ok. 18 letniego 
czarnego mężczyznę przywieziono na rowerze, na ramie do miejsca w 
Woźnikach, gdzie jest obecnie karczma (obandażowano go, był ranny, 
miał sześć kul. Niemiec nie odzywał się ani słowem. Miał symbole SS 
(?) na hełmie. Jako jeńca odwieziono go w kierunku Zduńskiej Woli.  
Ja nie widziałem trafienia czołgu na ul. Złoczewskiej. Opowiadali mi 
o tym koledzy. Razem z czołgiem dostał motocyklista. Miał papierosy 
Juno i cukierki”.

Relacja por. Józefa Umińskiego – we wrześniu 1939 roku kaprala 
31 pSK (fragment artykułu autorstwa Wojciecha Józefiaka pt. „Moje 
wspomnienie o por. 31 pSK Józefie Umińskim” opublikowanego  
w całości  w kwartalniku Na Sieradzkich Szlakach nr 2/2011).
„ […] Pamiętam, z jaką pasją wspominał noc z 3 na 4 września 1939 
roku, a właściwie ranek 4 września. Widziałem kręcącą się w jakiego 
oku łzę, kiedy wspominał swojego kolegę Tadeusza Ludwickiego 
z miejscowości Strzałki koło Burzenia, który na przedmieściach 
Sieradza (obecnie ul. Jana Pawła II na wysokości skrzyżowania ulic 
Jana Pawła II/W. Broniewskiego/Aleja Grunwaldzka) z miejsca, gdzie 
przy drodze dziś stoi krzyż ostrzelał z karabinu przeciwpancernego 
UR niemieckie czołgi zmierzające od strony Jezior w kierunku miasta. 
Pamiętał też doskonale o innych – Janie Fałku i Andryszczaku (nie 
prosiłem aby przypomniał sobie imię, chociaż pewnie by to uczynił), 
którzy do szpitala odwozili rannych Niemców […]”.

Wykorzystane relacje pochodzą z książki pt. „Boje nad Wartą, 
10 Kaniowska Dywizja Piechoty i Kresowa Brygada Kawalerii 
w Kampanii Wrześniowej” pod redakcją dr hab. Andrzeja 
Wesołowskiego powstałej z udziałem autorów tego opracowania. 
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Tom I wydany przez Wydawnictwo Tetragon ukazał się już na 
rynku księgarskim.

Projekt finansowany w ramach w ramach Lokalnego Programu 
Mikrograntów: „Program mikrodziałań dla aktywnych 
mieszkańców Sieradz 2021 ze środków Miasta Sieradza, 
realizowanego przez Centrum OPUS” na podstawie umowy  
nr 15/2021/Sieradz.
 

Koncepcja merytoryczna opracowania:  Wojciech Józefiak, Robert 
Kielek – grupa nieformalna „Detektywi Pól Bitewnych Sieradz 
1939”. Autor grafik i obrazu: Cezary Zbrojewski – uwaga – grafiki  
i obraz przedstawiają artystyczną wizję przedstawianych 
wydarzeń. Wykorzystane materiały ikonograficzne pochodzą 
ze zbiorów Stowarzyszenia Historycznego “Strzelcy Kaniowscy”, 
Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC), Hufca ZHP Złoczew oraz 
ze  źródeł znajdujących się w domenie publicznej. Materiał może 
być powielany i rozpowszechniany w każdej formie – z podaniem, 
że powstał podczas prac grupy nieformalnej o nazwie „Detektywi 
Pól Bitewnych Sieradz 1939” oraz źródła/autorstwa w wypadku 
materiałów ikonograficznych.

      Sieradz,  październik  2021
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Odznaka pamiątkowa 31 pułku Strzelców Kaniowskich w wersji żołnierskiej.
(Domena publiczna)
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Tekst pieśni pułkowej został spisany przez por. Antoniego Malanowicza – dowódcę 
3 kompanii ckm 31 pSK i potwierdzony przez por. Seweryna Tura, zastępcę dowódcy 
kompanii zwiadu 31 pSK.

Pieśń 31 pułku Strzelców Kaniowskich:

“Drży ziemia pod ciężkimi stopy,
zdumiony patrzy lud,

i biją w niebo silne głosy,
to trzydziesty pierwszy pułk.

Wracają już Kaniowscy Strzelcy
spod Łucka i znad Szczary,

ze śpiewem na ustach krwią okryci, 
idą w blaskach chwały. 

Dalej w bój, dalej w bój
– sławą okryć święty sztandar nasz. 

Wrogu drżyj, wrogu drżyj, 
bo zwycięstwo idzie z nami wraz. 

Gdzie trzydziesty pierwszy pułk idzie w bój,
tam zwycięstwo, pada trup na trup.

My idziemy mimo armat huk, armat huk, 
my trzydziesty pierwszy pułk.”



Dowiedz się więcej o Strzelcach Kaniowskich: facebook.com/kaniowscy

Projekt finansowany w ramach w ramach Lokalnego Programu 
Mikrograntów: „Program mikrodziałań dla aktywnych 
mieszkańców Sieradz 2021 ze środków Miasta Sieradza, 
realizowanego przez Centrum OPUS” na podstawie umowy  
nr 15/2021/Sieradz


