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10 Baon Saperów i jego dowódca – 
ppłk Ludwik Siemiński

Jan Milczarek
Ppłk Ludwik Siemiński urodził się 31 I 1897 r. w 

Krakowie  z ojca Ignacego i matki Stefanii1. W Krakowie 
pobierał pierwsze nauki w szkole powszechnej, później 
w Szkole Realnej, po ukończeniu której podjął studia na 
Politechnice w Wiedniu na Wydziale Budownictwa. Studiował 
zaledwie rok (1915-16), po czym został powołany do służby 
wojskowej w wojsku austriacko-węgierskim, gdzie służył od 
5 IV 1916 do 1 XI 1918 r. w 13 pp. w Ołomuńcu na Morawach. 
2 XI 1918 r. wstąpił jako ochotnik do organizującego się 
Wojska Polskiego w Krakowie. Wcielono go do załogi pociągu 
pancernego nr 1 Piłsudczyk, w składzie którego wyjechał w 
połowie listopada na front galicyjski. Walczył z Ukraińcami 
o Lwów, także pod Gródkiem Jagiellońskim, Chyrowem, 
Persenkówką, Dawidowem… Później z bolszewikami pod 
Baranowiczami. Po walkach na Białorusi 6 V 1919 r. jako 
artylerzystę odkomenderowano go do tworzącego się III 
Baonu Kolejowego, w którym był szefem kancelarii do 28 
IX 1919 r. Następnie wysłano go na jednoroczny kurs Wojsk 
Kolejowych w Krakowie, ukończył go z czwartą lokatą. W 
latach 1919-20  był w Szkole Podchorążych Kolejowych, 
gdzie awansował stopniowo z kaprala na plutonowego i 
sierżanta. W 1922 r. objął dowództwo 5 kompanii w I baonie 
Wojsk Kolejowych. Wyróżnił się przy prowadzeniu tajnych 
pomiarów artyleryjskich. 15 II 1923 r. mianowano go na stopień 
porucznika. 18 IV 1924 r. otrzymał pochwałę i wyróżnienie 
za współudział w akcji ratowniczej w czasie wylewu Warty. 
Przeniesiony z 3 do 1 pułku Wojsk Kolejowych, a następnie 
do dywizjonu szkolnego pociągów pancernych w Jabłonnie, 
gdzie powierzono mu funkcję dowódcy technicznego 
Pociągu Panc. Gen. Sosnkowski. W 1927 r. odbył staż 
oficerski w 36 pp.  Legii Akademickiej na warszawskiej 
Pradze. Następnie służył w Centrum Wyszkolenia Saperów 
w Modlinie. Kolejno powierzano mu funkcje: dowódcy plut. 
technicznego, oficera w kompanii podchorążych, oficera 
parku kwatermistrzowskiego, wykładowcy. Specjalizował 
się w elektrotechnice. Otrzymywał w czasie szkoleń b. dobre 
oceny, m. in. od płk. Bolesława Szwarcenberg-Czernego - 
Podhalańczyka i znakomitego taktyka, późniejszego d-cy 24 
DP i płk. Wł. Bończy-Uzdowskiego, późniejszego d-cy 28 
DP.

W maju 1937 r. w dwunastu dywizjach piechoty 
utworzono ośrodki sapersko-pionierskie, ośrodek taki 
utworzono wtedy także w Sieradzu dla 10 DP pod nazwą: 
Samodzielny Ośrodek Saperów (potem 10 Baon Saperów w 
Sieradzu), który stacjonował w tzw. czerwonych koszarach 
rosyjskich na rogatce (róg ulic Sienkiewicza i Kościuszki). 
Przed wojskami saperskimi stawiano wtedy następujące cele: 
zabezpieczenie linii komunikacyjnych w razie ataku wroga, 
wykonanie przepraw, różnego rodzaju zapór, np. przeszkód 
ziemnych, zalewów, okopów, pól minowych. Zadania tych 
wojsk  zostały opracowane przez mjr. dypl.  Wł. Werycho, 
który domagał się nowoczesnego wyposażenia dla tego 
rodzaju broni2. Poświęcano tej broni coraz więcej uwagi w 
Sztabie Głównym WP3. Uznano, że takie baony saperów 
jak w Sieradzu powinny posiadać na swym wyposażeniu:  
zmotoryzowany pluton rozpoznawczy, trzy kompanie 
saperów, w tym jedną zmotoryzowaną, pluton przeciwgazowy, 
kolumnę saperską i inne służby saperskie. Na wyposażeniu 
poszczególnych armii miała być kompania mostów ciężkich, 
jedna albo dwie kolumny pontonowe 5-tonowe o trakcji 
konnej lub zmotoryzowanej  i inne jednostki specjalne. Ta 

modernizacja miała kosztować 52 mln zł. Wg projektu 
płk. Tadeusza Kossakowskiego4, późniejszego wybitnego 
generała RP, baon saperów miał mieć dwie kompanie saperów, 
a każda trzy plutony, zmotoryzowaną kompanię zaporową i 
kompanię techniczną oraz sprzęt przeprawowy dla artylerii 
ciężkiej  lub 60 m mostu czterotonowego. W czasie wojny 
planowano wyposażenie baonu w park saperski, kompanię 
mostową itp., na co planowano 120 mln zł, których nie było 
skąd wziąć…

                                  Major Ludwik Siemiński

Ośrodek Saperów przy 10 DP5 w Sieradzu (taki napis 
był na bramie koszar) był  wyposażony w  lekki samochód 
wojskowy (łazik- Polski Fiat 508),  2 samochody ciężarowe 
(nośność 3 tony) Polski Fiat 621 L, 1 ciężki motocykl z 
przyczepą CWS-11 oraz motocykl z przyczepą Sokół 600. 
Naczelnym pirotechnikiem był sierż. Kajdasz, szefem 
warsztatów samochodowych st. sierż. Kanduła. 

Zmotoryzowana została kompania zaporowa, która 
na wyposażeniu miała: 3500 kg materiału wybuchowego, 
180 min przeciwczołgowych i kilkaset kadłubów do min. 
Wyposażenie w mechaniczny sprzęt saperski było w 
miarę dobre. Składnikami wyposażenia były: elektrownia, 
kafar spalinowy, piła mechaniczna, 50 m lekkiego mostu 
pontonowego, 30 łodzi pontonowych, miny…  W czasie 
działań wojennych, niestety, i te szczupłe środki nie zostały 
należycie wykorzystane6. 

Dowódcą saperów w Sieradzu był najpierw mjr 
Marian Miłosz Cwalino-Godziemba,  przeniesiony tutaj z 
13 DP z Równego, a po odkomenderowaniu go do 7 DP w 
Częstochowie od czerwca 1939 r. przeniesiony z Modlina 
najpierw kapitan, a później major Ludwik Siemiński. Za jego 
bytności Ośrodek Saperów w Sieradzu zmienił nazwę na 
10 Baon Saperów. Mimo częściowej motoryzacji jednostki 
saperskiej i mechanizacji pracy saperów brak było czasu na 
realizację planu rozbudowy linii obrony na Warcie i Widawce. 
Dopiero w marcu 1939 r. wraz z ppłk Stefanem Langrenem – 
d-cą saperów  Armii Łódź razem z 31 p. SK przystąpiono do 
budowy bunkrów bojowych. Zaminowano  ważniejsze mosty 
i przeprawy na rzekach. Przedpola  umocnień po zachodniej 
stronie brzegów rzeki oczyszczono z drzew i krzaków. 

Najtrudniejszym problemem dla mjr. L. Siemińskiego 
w pierwszych dniach września była sprawa niewysadzenia 
6 mostów pod miastem Wartą na Warcie i jej starorzeczach 
przez dowódcę Kresowej Brygady Kawalerii płk. Hankę-
Kuleszę, który beztrosko opuścił linię Warty i zostawił 
mosty w stanie nienaruszonym7. W krytycznym momencie, 
żeby uniemożliwić Niemcom przejście przez rzekę, mjr 
Siemiński pod obstrzałem, wraz z kilkoma saperami usiłował 
wysadzić mosty. Został ciężko ranny w obie nogi, poległo 
też kilku saperów. Zabrano go z pola walki i przewieziono 
samochodem do szpitala wojskowego w Łodzi przy ul. 
Żeromskiego 113. W niewyjaśnionych okolicznościach 
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t. 48, z. 9-12, 1936, 
3 Referat Szefa SG w sprawie rozbudowy sił zbrojnych, załącznik nr 
7 CAW, akta  Szefa SG, t. 59
4 Tadeusz Kossakowski (1888 -1965) – inżynier, ”cichociemny”, 
generał dywizji Wojska Polskiego. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, w listopadzie 1918 podjął służbę w Wojsku Polskim. 
Był dowódcą 1 Pułku Saperów. 1927 został powołany na stanowisko 
szefa Departamentu Zaopatrzenia Inżynierii Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. 1930 łączy obowiązki szefa departamentu  z funkcją 
dowódcy Broni Pancernych Był zwolennikiem rozwoju polskiej 
broni pancernej i inicjatorem rozwoju przemysłu samochodowego. 
Dążył do priorytetu produkcji wojskowej nad potrzebami rynku 
cywilnego. Dowódca Saperów MSWoj. We wrześniu 1939 dotarł 
do Paryża, gdzie został dowódcą saperów w Sztabie Naczelnego 
Wodza. Po przeszkoleniu we Włoszech został przerzucony do 
okupowanej Polski w dniu 30 maja 1944 w trakcie operacji 
lotniczej znanej jako Most II. Był najstarszym z cichociemnych, 
w momencie przerzutu miał ponad 56 lat. W pierwszych dniach 
powstania warszawskiego walczył jako zwykły strzelec w drużynie 
szturmowej. Zmarł 24 listopada 1965. Pochowany na Cmentarzu 
Wojskowym w Warszawie.
5 Informacja por. Antoniego Malanowicza z Sieradza, oficera 31 p. 
SK
6 W chwili wybuchu wojny 100 tys. min było w magazynach 
Głównej Składnicy Saperów w Warszawie na Powązkach, inne 
zapasy uruchamiano dopiero w czasie działań wojennych
7 Juliusz Rommel, Za honor i ojczyznę, Warszawa 1958, s. 100
8 Pietrzak J., Sieradzkie epitafia katyńskie, [w:] Echo , nr 49/1999, 
s.6,
9 17 IX 2007 r. Polskie Radio Katowice nadało reportaż Anny 
Sekudowicz pt. Tajemnica czaszki z Katynia,  który był zgłoszony na 
Festiwal Radiowo-Telewizyjny Prix-Italia. Dziennikarka zajęła się 
sprawą odnalezionej w Kopenhadze czaszki polskiego oficera, którą 
przywiózł tam lekarz patolog Helge Tramsen uczestniczący w 1943 
r. w badaniu ciał zamordowanych naszych oficerów. Lekarz ten w 
czasie wywiadu przeprowadzonego z nim w Radio Wolna Europa 
powiedział, że jest to czaszka Ludwika Simińskiego. Po zbadaniu 
sprawy okazało się jednak, że należała ona do kpt. Ludwika 
Szymańskiego – lekarza , także rodem z Krakowa. Czaszka Polaka 
wróciła do kraju dopiero po 63 latach. Wątpliwości co do tego do 
kogo należała  rozstrzygnęli dopiero polscy lekarze ze Szczecina po 
zbadaniu DNA rodzin obu oficerów. Duńczycy  nakręcili film o tym 
pt. Czaszka z Katynia.

przedostał się jednak na wschód i został zagarnięty przez 
Sowietów i osadzony w obozie w Kozielsku. Stamtąd przesłał 
do rodziny list, w którym donosił, że przebywa w Związku 
Radzieckim w miejscowości Kozielsk i czuje się dobrze. Na 
mocy tajnego rozkazu NKWD Nr 029/1 z 9 IV 1940 r. (nr 
98 na liście)  został wywieziony do miejsca kaźni w Lasku 
Katyńskim i tam zamordowany. W 1943 r. ekshumowany i 
zidentyfikowany pod nr PCK/AM/02288. Przy zwłokach 
znaleziono m.in. książeczkę oszczędnościową PKO, kartę 
szczepienia, 2 koperty, pocztówkę oraz listę zawierającą 
dane 11 współwięźniów. W listopadzie 2007 r. pośmiertnie 
awansowany na stopień podpułkownika WP ( poz. 189 na 
liście awansowej9).

Postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim z 31 I 1945 r. mjr L. Siemiński 
został uznany za zmarłego w dniu 9 V 1945 r. Na rodzinnym 
grobowcu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie rodzina 
uczciła Jego pamięć stosowną tabliczką epitafijną.

                            Mjr Ludwik Siemiński z żoną 

Mjr Ludwik Siemiński 7 IV 1931 r. ożenił się z Haliną 
Grabińską (1901-1984) w Warszawie i zamieszkał  wtedy w 
Modlinie. Na krótko przed wojną przeniósł rodzinę z Sieradza 
do Krakowa. Pozostawił  żonę i dwoje dzieci: córkę urodzoną 
w 1932 r. Annę Siemińską-Papeż, mieszkającą w Krakowie, 
działaczkę tamtejszego Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich i 
syna Tadeusza, obecnie mieszkającego w USA. 

Przypisy:
1 CAW, Warszawa, sygn. 392 (Wojska Inż.-Saperskie)
2 Mjr dypl. Wł.  Werycho, Kierunki rozwoju saperów, [w:] Bellona, 
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Szarże kawaleryjskie w Sieradzkiem 
we wrześniu 1939 r.

Dariusz Pawelec

z 10 DP Armii „Łódź” uderzył wtedy – omyłkowo – 
niezidentyfikowany oddział jazdy. Tak owo wydarzenie 
zrelacjonował jego uczestnik, porucznik Roman Podbielski: 
(...) Po zapadnięciu zmroku niespodziewanie zaszarżował 
z boku nieznany oddział kawalerii polskiej. Powstało duże 
zamieszanie, gdyż szarża rozerwała kolumnę, powodując 
splątanie zaprzęgów, ucieczkę koni i rozpierzchnięcie się 
bezpośrednio zaatakowanych żołnierzy. Otworzono ogień, 
ale spóźniony i szczęśliwie niecelny. Straty były minimalne 
(...). 

W początkach września 1939 r. w Sieradzkiem 
operowały dwie duże formacje jazdy z  Armii „Łódź”: 
Kresowa Brygada Kawalerii (dalej: BK) oraz 1. Pułk 
Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza (dalej: KOP), obie w 
składzie. Oprócz tego były szwadrony kawalerii dywizyjnej 
i plutony zwiadowców konnych w pułkach piechoty. Z 
opisu rozmieszczenia jednostek kawaleryjskich można 
wywnioskować, że najprawdopodobniej zaszarżował jakiś 
oddział (zagubiony?) Kresowej BK, ewentualnie KOP-u. 
Wiadomo, że wszystkie polskie związki taktyczne Armii 

XX wiek oznacza zmierzch kawalerii. Po raz ostatni 
w celach bojowych i na dużą skalę została ona wykorzystana 
jeszcze podczas II wojny światowej, zwłaszcza w trakcie 
kampanii wrześniowej 1939 r. Wprawdzie ówczesna kawaleria 
używała koni raczej jako środka transportu, a walczyła w szyku 
pieszym, jednak wciąż zdarzały się klasyczne szarże. Do dziś 
pamięta się o natarciach kawaleryjskich pod Krojantami i 
Mokrą (1 IX), Wólką Węglową (19 IX), Krasnobrodem (23 
IX) czy Husynnem (24 IX). Nieznane są natomiast  szarże 
wykonane we wrześniu 1939 r. na Ziemi Sieradzkiej 1. 

Jedna miała miejsce na szosie między Zduńską Wolą 
a Szadkiem, wieczorem 5 września. Na kilka jednostek 30 
pSK (II Batalion, część oddziałów specjalnych i tabory) 


