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Skwer 30 Pułku Strzelców Kaniowskich
Dzielnice: Bielany
Osiedla: Młociny
Atrybuty: Nazwy pamiątkowe Od dat i wydarzeń historycznych
Rok utworzenia nazwy: 1997

Opis
30 Pułk Strzelców Kaniowskich - oddział piechoty Wojska Polskiego utworzony w 1918 roku z
oddziałów POW w Łowiczu, Jego pierwszym dowódcą był płk Franciszek Korewo. Walczył na
Ukrainie, w czasach II Rzeczypospolitej początkowo stacjonował w Skierniewicach a w 1924 roku
został przeniesiony do Warszawy, otrzymując swoją nazwę. Specjalizował się w szkoleniu rekrutów
służących następnie w Korpusie Ochrony Pogranicza. Podczas kampanii wrześniowej został włączony
w szeregi Armii "Łódź" i bronił terenów dzisiejszej Huty Warszawa. 21 IX został doszczętnie rozbity,
poległ również jego przedostatni dowódca mjr Bronisław Czesław Kamiński (wszyscy spoczęli w
zbiorowej mogile na Cmentarzu Wawrzyszewskim). Ci z żołnierzy, którzy ocaleli i nie dostali się do
niewoli niemieckiej, przedostali się na Zachód, walcząc w polskich formacjach m.in. pod Monte
Cassino, Narwikiem i w Normandii. Ostatnim dowódcą jednostki był szef Oddziału III Sztabu Armii
"Łódź" ppłk dypl. Stanisław Rutkowski.

Ciekawostki
Stan obecny:
Pomnik Strzelców Kaniowskich - żelazny pomnik wykonał Zbigniew Kowalski, a odsłonięto go
29.09.1979. Pomnik składa się z 3 abstrakcyjnych kompozycji, 5 prostopadłościanów, dwóch brył
granitu i postumentu z tablicą z napisem: Żołnierzom 30 pułku Strzelców Kaniowskich i ich dowódcy
mjr Bronisławowi Kamińskiemu poległym w obronie stolicy w dniu 21.09.1939 r. na terenie
Placówki, Wawrzyszewa i obecnej Huty Warszawa. Hutnicy Warszawscy. Pomnik ufundowali hutnicy
uczczenia pamięci ok. 500 żołnierzy poległych w walkach na odcinku tzw. Warszawskich
Termopil.21.09 to jedna z najbardziej krwawych walk kampanii wrześniowej o wsie Placówka i
Wawrzyszew. Brał w nich udział stacjonujący dotychczas na Cytadeli 30 Pułk Strzelców Kaniowskich,
dowodzony przez mjr. Bronisława Kamińskiego. Mimo ogromnej przewagi wroga, oddział
powstrzymał 23 Dywizję Piechoty, wspartą czołgami i ogniem artylerii. Ci którzy zginęli (ok. 500
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żołnierzy, wraz z oficerami), pochowani są w kwaterze na cmentarzu Wawrzyszewskim.
Data nadania nazwy: 1997.09.22
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