
Major Ludwik Napoleon Siemiński –
bohater walk pod Sieradzem,
zamordowany w Katyniu

Jacek Trajdos

Zapomniana z nieznanych powodów postać histo-
ryczna, bohater kampanii 1939 roku – Ludwik Sie-
miński, któremu poświęcony został niniejszy artykuł,
powinien już zawsze się kojarzyć z Sieradzem. To w
tym mieście dowodził ważną jednostką wojskową – 10.
Batalionem Saperów i nad Wartą został ranny, czego
następstwem była niewola i śmierć męczeńska.

CV Ludwika Siemińskiego, sporządzone 7 września
1920 roku. Źródło: Centralne Archiwum Wojskowe – Woj-
skowe Biuro Historyczne w Warszawie. Akta Personalne
L. Siemińskiego, sygn. 6031.

Major Ludwik Napoleon Siemiński urodził się 31 stycz-
nia 1897 roku w Krakowie. Był synem Ignacego i Ste-
fanii. Zgodnie z własnoręcznie sporządzonym 7 wrze-
śnia 1920 roku Curriculum Vitae, uczęszczał do szkół
w swym rodzinnym mieście, gdzie w roku szkolnym
1914/1915 otrzymał świadectwo dojrzałości1. Jako ab-
solwent I Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie konty-
nuował naukę na Wydziale Budownictwa Politechniki
Wiedeńskiej. Wkrótce został zmuszony do przerwa-
nia studiów w celu odbycia służby wojskowej w armii
austriackiej. Pełnił służbę w szeregach armii cesarsko-
królewskiej od 5 kwietnia 1916 do 1 listopada 1918 roku.
Początkowo był przydzielony do 13. Pułku Piechoty w
Nowym Sączu jako szeregowy. W okresie od 9 grudnia
1916 r. do 25 marca 1917 r. służył w Oddziale Budow-
nictwa Dowództwa Wojskowego „Kraków”. Następnie
wysłano go tymczasowo do batalionu wartowniczego
stacjonującego w okolicach Ołomuńca, gdzie przeby-
wał do 1 czerwca 1917 r. Ostatecznie skierowano go
do pracy kancelaryjnej w rezerwie Dowództwa Woj-
skowego „Kraków”. Od 16 czerwca 1918 r. do końca
swej służby w armii cesarsko-królewskiej pozostawał
na urlopie zdrowotnym2.

Dnia 2 listopada 1918 roku Ludwik Siemiński zgło-
sił się na ochotnika do Wojska Polskiego w Krakowie.
Został przydzielony do pociągu pancernego „Piłsud-

czyk” jako artylerzysta. W połowie listopada wyjechał
tym pociągiem w stronę Galicji Wschodniej, gdzie wal-
czył między innymi pod Lwowem, Gródkiem Jagiel-
lońskim, Chyrowem, Persenkówką i Dawidowem. Brał
także udział w zdobywaniu Baranowicz na froncie bol-
szewickim. 6 maja 1919 roku Siemińskiego przeniesiono
do wojsk kolejowych. Początkowo trafił do III Batalionu
Wojsk Kolejowych, gdzie jako szef kancelarii praco-
wał do dnia 28 września 1919 r. Wcześniej, w sierpniu,
otrzymał awans z jednorocznego kaprala na jedno-
rocznego sierżanta. Następnie wysłano go na kurs do
szkoły oficerskiej dla jednorocznych ochotników przy
Kadrze Wojsk Kolejowych Nr 2 w Krakowie. Kształ-
cił się tam od 29 września 1919 r. do 30 marca1920
roku. Po ukończeniu szkoły z czwartą rangą, dnia 7
kwietnia 1920 roku został mianowany podchorążym i
wysłany na praktyki z zakresu parowoźnictwa. Po po-
wrocie trafił ponownie do dowództwa III Batalionu
Wojsk Kolejowych. 17 kwietnia 1920 roku otrzymał pa-
miątkową odznakę artyleryjską. Od 29 kwietnia 1920
roku do końca wojny polsko-bolszewickiej dowodził
plutonem w składzie 3/III kompanii kolejowej3.

Fotografia mjr. Ludwika Siemińskiego, najprawdopo-
dobniej wykonana w 1934 roku. Źródło: CAW-WBH,
Akta Personalne L. Siemińskiego, sygn. 6031

Okres pokojowy rozpoczął się dla Ludwika Napo-
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leona Siemińskiego awansem oficerskim. Od 5 grudnia
będąc adiutantem, a później referentem Szefostwa Ko-
lejnictwa 4. Armii, dekretem z 1 marca 1921 został
mianowany podporucznikiem wojsk kolejowych. Prze-
sunięto go do V Batalionu Wojsk Kolejowych, a po jego
likwidacji – do 3. Pułku Wojsk Kolejowych w Poznaniu.
Dowodził tam 1. plutonem, a okresowo – nawet kompa-
nią. Po wcześniejszym awansie na porucznika, w 1924
roku przydzielono go do Centralnego Zarządu Parków i
Warsztatów Wojsk Kolejowych w rodzinnym Krakowie.
Pierwotnie dowodził tam kompanią obsługi, a następ-
nie został referentem. Pozostając jeszcze do stycznia
1925 roku na stanowisku w Zarządzie Parków, został
wcielony do krakowskiego 1. Pułku Saperów Kolejo-
wych. Dzień 25 września 1925 roku przyniósł kolejną
zmianę, ponieważ porucznika Siemińskiego przydzie-
lono do dywizjonu szkolnego pociągów pancernych w
Jabłonnej. Objął tam dowodzenie nad plutonem tech-
nicznym Pociągu Pancernego Nr 2 „Generał Sosnkow-
ski”4.

Jeden z dobrze zachowanych schronów żelbetowych w
miejscowości Glinno, 2017 r. Fot. Jacek Trajdos

W Rocznych Listach Kwalifikacyjnych, stanowiących
sporą część akt personalnych oficera zawarto jego ce-
chy indywidualne, zdolności ogólne i wojskowe, a nawet
zalety i wady. Dzięki temu można poznać Bohatera z
nieco innej perspektywy, nie tylko jako żołnierza prze-
noszonego z jednej jednostki do drugiej, ale jako osobę,
która faktycznie kiedyś żyła i posiadała swój szczególny
charakter. Siemińskiego oceniano jako bardzo inteli-
gentnego, indywidualistę, o przeciętnych zdolnościach
oddziaływania na podwładnych. Ponadto cechowała
go obowiązkowość, pracowitość oraz systematyczność
w pracy. Posiadał zdolności organizacyjne i kierowni-
cze. W stosunku do przełożonych był bardzo lojalny,
otwarty i szczery. Bywał nerwowy, ale opanowany i
taktowny. Nerwowość wywoływała dystans jego pod-
władnych5.

Swego rodzaju przełom w karierze wojskowej Sie-
mińskiego nastąpił 4 września 1929 roku, kiedy trafił

do Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie. Był
tam początkowo oficerem kompanii w batalionie pod-
chorążych, a później przeszedł do kwatermistrzostwa
Centrum i 21 października 1931 roku został wykła-
dowcą. 1 stycznia 1931 r. otrzymał awans do stopnia
kapitana, a półtora roku później mianowano go ko-
mendantem parku Centrum Wyszkolenia Saperów6.
Rok 1931 przyniósł ze sobą także poważne zmiany
w życiu prywatnym oficera, ponieważ zawarł związek
małżeński z Haliną Władysławą Karoliną Leokadią z
domu Grabiańską. Rok później urodziła im się córka
Maria, a w 1934 roku – syn Tadeusz7.

Most polowy pod Chojnem, 1939 rok. Źródło: Było,
nie minęło. Zapomniany most w Chojnem, www.powiat-
sieradz.pl [dostęp: 18.09.2021]

Dzień 22 grudnia 1934 roku przyniósł ze sobą ko-
lejną zmianę – Ludwik Siemiński trafił wówczas do 2.
Batalionu Mostów Kolejowych w Legionowie k. War-
szawy. Dowodził tam przez trzy kolejne lata kompanią,
by wreszcie objąć stanowisko kwatermistrza i zarazem
II zastępcy dowódcy 1. Batalionu Saperów. Pełniąc tę
służbę, 19 marca 1939 roku awansował na majora, a
następnie 26 kwietnia objął dowództwo nad ośrodkiem
sapersko-pionierskim 10. Dywizji Piechoty w Sieradzu8.
Taka decyzja miała zapewne związek z ogłoszoną 23
marca 1939 roku mobilizacją alarmową.

Obszar II Rzeczypospolitej podzielono na 10 Okrę-
gów Korpusów, które po naczelnych władzach wojsko-
wych stanowiły najważniejszy element pokojowej orga-
nizacji sił zbrojnych. Sieradz położony był nad najwięk-
szą rzeką przepływającą przez teren Okręgu Korpusu
nr IV z dowództwem w Łodzi. Z tego względu, wła-
śnie tutaj odbywały się najważniejsze ćwiczenia czy gry
wojenne. W 1937 roku w Sieradzu postanowiono także
ulokować ośrodek sapersko-pionierski 10. DP. Ośrodek
ten stanowił zalążek przyszłego 10. Batalionu Saperów,
który utworzony został po ogłoszeniu mobilizacji w
sierpniu 1939 roku9.

Przed 1939 rokiem na omawianym terenie nie pro-
wadzono żadnych prac związanych z budową umoc-
nień. Całość robót, przygotowujących linię Warty do
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obrony, realizowano wiosną i latem 1939 r. Fortyfi-
kowanie tutejszej linii obronnej rozpoczęto od naj-
prostszych rozwiązań polowych jak okopy, zasieki,
schrony drewniano-ziemne, odkryte stanowiska dla
broni maszynowej, punkty obserwacyjne i rowy prze-
ciwczołgowe. Trzon polskich umocnień szykowanych
do wojny miały stanowić lekkie polowe schrony bojowe
wykonane z żelbetu. Budowano głównie jednoizbowe
obiekty w rozmaitych odmianach, zazwyczaj przezna-
czone do prowadzenia ognia bocznego z ciężkiego
karabinu maszynowego, czyli tradytory. Z pewnością
można założyć, że prace fortyfikacyjne w dużej mierze
zostały powierzone właśnie mjr. Siemińskiemu, wy-
konującemu rozkazy płk. Stefana Langnera – szefa
saperów Armii Łódź, ponieważ kierownictwo tych
robót obejmowali dowódcy stacjonujących w danym
miejscu batalionów saperów lub ośrodków sapersko-
pionierskich10.

Grobowiec rodzinny Siemińskich, w którym córka ma-
jora – Maria – umieściła ziemię przywiezioną z Katy-
nia, Cmentarz Rakowicki w Krakowie, 2019 r. Fot. Jacek
Trajdos

Ośrodek sapersko-pionierski 10. DP przygotował
także w 1939 roku, w Chojnem drewnianą przeprawę
– most przez rzekę Wartę. Był on przeznaczony dla
wycofujących się jednostek. Został oddany do użytku
zaledwie kilka tygodni przed wybuchem II wojny świa-
towej11.

Po raz pierwszy autor spotkał się z historią oma-

wianej postaci, przygotowując pracę magisterską z za-
kresu historii wojskowości oraz zakładając równocze-
śnie Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. 10. Bata-
lionu Saperów. Oprócz literatury źródłowej, w pracy
magisterskiej korzystano wówczas z licznych opraco-
wań całkowicie współczesnych oraz tych z lat PRL-
u. Wiele z nich zostało napisanych przez byłych ge-
nerałów lub oficerów Wojska Polskiego, walczących i
dowodzących we wrześniu 1939 roku. Kilka publikacji
wydały instytucje wojskowe. Wśród literatury znalazły
się książki napisane w Londynie – w czasie wojny lub
niedługo po jej zakończeniu. Trzeba mieć świadomość
tego, że literatura pochodząca z PRL-u była obarczona
cenzurą, której efektem jest w tym przypadku niepraw-
dziwa informacja na temat śmierci majora Ludwika Sie-
mińskiego, dowódcy 10. Batalionu Saperów, który miał
zginąć dnia 3 września 1939 roku przy próbie wysadze-
nia mostu na Warcie w pobliżu miejscowości Glinno12.

Informacja ta jest powtarzana w kilku publikacjach,
co ciekawe, także w tych, wydanych w Londynie, a na-
wet współcześnie przez niektórych autorów – tutaj jed-
nak już nie z przyczyny cenzury, ale z powodu powiela-
nia niezweryfikowanych informacji. Major był przy mo-
ście faktycznie ranny; został ewakuowany do szpitala
w Łodzi, a następnie dalej na wschód. Potem razem
ze swoimi żołnierzami znalazł się na terenach zajętych
przez ZSRS i został uwięziony. Nazwisko oficera znaj-
duje się na liście osób więzionych w Kozielsku. Jego
dane znalazły się także na liście wywozowej NKWD nr
29/1 pod pozycją 98. W Katyniu został zabity strza-
łem w tył głowy, najprawdopodobniej 11 kwietnia 1940
roku13. W czasie ekshumacji przy zwłokach znaleziono:
książeczkę oszczędnościową PKO, kartę szczepień, 2
koperty, pocztówkę oraz listę z nagłówkiem: Ciąg dal-
szy – 4. Kompania, zawierającą 11 nazwisk z rubrykami:
rok urodzenia, przydział służbowy, a także narodowość
i pochodzenie14. Pośmiertnie awansowany do stopnia
podpułkownika, jako ofiara zbrodni katyńskiej.

Major Ludwik Napoleon Siemiński posiadał nastę-
pujące odznaczenia i odznaki15:

- Dyplom i Odznakę Honorową „Orlęta” (Pod L. dz.
3716, nadanie 22.12.1919 r.).

- Pamiątkową Odznakę Artyleryjską (1. P. Art. w
Krakowie L. 372., nadanie 17.04.1920 r.).

- Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 r. (Rozk.
DOK. I. Nr 62/28 pkt. 1.).

- Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
(Rozk. DOK. I. 68/28 pkt. 2.).

- Znak Pancerny Nr 30. (Dz. Pers. M. S. Wojsk. Nr
4/33).

- Srebrny Krzyż Zasługi (prawedopodobnie po-
śmiertnie)

- Odznakę pamiątkową Centrum Wyszkolenia Sape-
rów.

- Państwową Odznakę Sportową.
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- Odznakę Strzelecką.
Aby w pełni obiektywnie przedstawić sylwetkę ofi-

cera, autor zdecydował się wspomnieć również o dwóch
niechlubnych zapisach, które się znalazły w aktach
personalnych Siemińskiego. Pierwszym z nich jest od-
ręczny wpis do Rocznego Uzupełnienia Listy Kwalifika-
cyjnej za rok 1928. Można tam odczytać informację o
tym, że dnia 27 września 1928 roku został ukarany „pi-
semną naganą za niedopuszczalne i niegrzeczne zacho-
wanie w stosunku do oficera starszego stopniem”. Pod
koniec tego samego roku Ludwik Siemiński został ska-
zany na „karę 2 tygodni twierdzy”, odroczoną na rok
następny. Ostatecznie odbył ją w terminie 22 czerwca
– 6 lipca 1929 r. w Wojskowym Zakładzie Twierdzy w
Toruniu. Nie wiadomo, czy miała ona związek z powyż-
szym wykroczeniem, czy też dotyczyła zupełnie innego
przewinienia16.

Niniejszy artykuł stanowi wstęp do dalszych badań
nad historią 10. Batalionu Saperów oraz jego dowódcy
majora Ludwika Siemińskiego. Autor ma nadzieję na
dostęp do większej ilości materiałów na ten temat. Pro-
wadzi kwerendę w archiwach oraz odbywa rozmowy z
regionalistami. Ma nadzieję, że za pewien czas uda się
przygotować większą publikację. Należy również upa-
miętnić 10. bsap. oraz majora Siemińskiego, którzy do
tej pory nie doczekali się w Sieradzu żadnej tablicy
pamiątkowej ani pomnika. Jest to tym bardziej przy-
kre, że wszelkie upamiętnienia poświęcone wydarze-
niom wrześniowym skutecznie omijają jednostkę, która
– tak samo jak inne – walczyła na linii Warty, a jej żoł-
nierze oddawali życie za Ojczyznę.

Kontakt z Autorem:
jtrajdos@militaria-hobby.eu.
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