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PRZEBIEG AKADEMII POWIÊCONEJ PAMIÊCI 16. PU£KU PIECHOTY
ZIEMI TARNOWSKIEJ
Pawe³ Juko: Apel Poleg³ych ¿o³nierzy 16. p.p.
Apel Poleg³ych
Proste, drewniane krzy¿e, schylone na wie¿ych mogi³ach...
M³odoci, dzwoni¹cej ¿yciem, mierci¹ wróg w oczy bryzgn¹³,
Ciosem morderczym z ukrycia wroga zdusi³a Was si³a 
Na wargach skurczem ostatnim szept nieuchwytny skona³;
 Dla Ciebie  jedyna, wyniona,
Wielka Ojczyzno!
Na bacznoæ wpatrzeni w zwyciêskiej idei wiat nowy.
Z³¹czone serc rytmem szeregi braterskim zastyg³y ko³em.
Na grobach poleg³ych kolegów w modlitwie schylaj¹ siê g³owy
I myli siê wszystkich w jedn¹ moc nieprzepart¹ zbieg³y 
Za Polskê Wielk¹ poleg³ym 
Czo³em!...
Po kraju wiatr wici do boju roznosi. Padaj¹ poleg³ych nazwiska...
I budz¹c wsie, miasta do walki wzywaj¹ 
Ch³op, student, robotnik: Wac³awski, Grotkowski, Koz³owski.
W oczach p³on¹cych m³odoci¹ idei ¿ar wiêty przeb³yska
I usta ciniête przysiêgê szeptaj¹:
Nie spoczniem dopóki siê Czynem nie stanie
Wyniony nasz mit  Wielkiej Polski!
Zmrok p³aszczem ¿o³nierskim mogi³y okrywa...
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Odchodz¹ w dal zwarte kolumny  do fabryk, bibliotek, do p³uga.
Choæ droga jest ciê¿ka, ofiarna i d³uga
Nie spocznie kolumna. Ju¿ dnieje... ju¿ wita...
I s³oñce sztandarem nad Wami wykwita
Poleg³ym  Czo³em!...
Jana Kostrzewy, Warszawa 8 listopad 1946 r.
Szanowni Pañstwo!
W dniu dzisiejszym czcimy pamiêæ ¿o³nierzy 16. Pu³ku Piechoty, synów Ziemi Tarnowskiej, którzy
walcz¹c o niepodleg³oci Rzeczypospolitej, a nastêpnie w obronie jej granic oraz wolnoci narodu polskiego
przelewali krew i powiêcali swe ¿ycie, spotykaj¹c mieræ na polach wielu bitew, niekiedy tak odleg³ych od
rodzinnej Ziemi Tarnowskiej. Przywo³ajmy ¿ywym pamiêæ o nich oraz oddajmy im czeæ nale¿n¹ bohaterom
w formie krótkiego, Apelu poleg³ych. Pochylmy teraz g³owy w zadumie i skupieniu, maj¹c serca i umys³y
przepe³nione pamiêci¹ i wdziêcznoci¹ dla ¿o³nierzy i oficerów 16. Pu³ku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, którzy
spe³niaj¹c swój obowi¹zek wobec Ojczyzny powiêcili dla niej swój najwiêtszy dar  w³asn¹ krew i ¿ycie.
Do Was wo³am!
¯o³nierze i oficerowie Ziemi Tarnowskiej, Brzeskiej i D¹browskiej, którzy zachowuj¹c
w sercach wiernoæ sprawie polskiej, s³u¿ylicie w 57. pu³ku piechoty armii austro-wêgierskiej, walcz¹c
pod obcym sztandarem na froncie wschodnim Wielkiej Wojny miêdzy innymi pod Annopolem, pod
Skrzyñcem i Wierzchowiskami, pod Grondami, Marjanowem, pod Szyd³owcem, pod Gorlicami, Bieczem, Wysockiem i Brzeciem Litewskim oraz Sapow¹, a tak¿e uczestniczylicie w walkach na ziemi
w³oskiej pod Isonzo i w bitwie pod Caporetto.
Stañcie do Apelu!
Chwa³a bohaterom!
Do Was wo³am!
¯o³nierze i oficerowie 16. Pu³ku Piechoty walcz¹cy w latach 1918-1921 o niepodleg³oæ i granice
odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej na froncie czeskim, uczestnicz¹cy w walkach z oddzia³ami ukraiñskimi miêdzy innymi w bojach pod Dawidowem, Czy¿kami i Gdeszycami, na froncie wojny polsko-bolszewickiej nad Berezyn¹, ¯ukowicami, ¯arnówk¹, ¯eremicami, Grzebionk¹, S³onimem oraz w krwawych
starciach pod Mogi³¹, Krasnem i Firlejówk¹ we wschodniej Ma³opolsce i na Wo³yniu. Stañcie do Apelu!
Chwa³a bohaterom!
Do Was wo³am!
¯o³nierze i oficerowie 16. Pu³ku Piechoty, których Ojczyzna wezwa³a do obrony jej granic przed hitlerowskim najedc¹ we wrzeniu 1939 roku, uczestnicz¹cy w krwawych, ciê¿kich i tragicznych dla jednostki
bojach pod Pszczyn¹, Æwiklicami i Rajskiem oraz pod Tomaszowem Lubelskim, Józefowem i Nowinami.
Stañcie do Apelu!
Chwa³a bohaterom!
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Do Was wo³am!
¯o³nierze i oficerowie 16. Pu³ku Piechoty, którzy podczas II wojny wiatowej walczylicie w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie oraz uczestniczylicie w konspiracji w okupowanym kraju, nale¿elicie do Armii Krajowej i innych organizacji polskiego pañstwa podziemnego, a tak¿e Wy, którzy bylicie wiêzieni w obozach w Starobielsku, Ostaszkowie, Kozielsku i by³a Wam przeznaczona zdradziecka
mieræ zadana przez pozbawianych honoru sowieckich siepaczy.
Stañcie do Apelu!
Chwa³a bohaterom!
Rodacy!
Niech rozsiane po ca³ej Polsce i wiecie znane i bezimienne mogi³y ¯o³nierzy 16. Pu³ku Piechoty bêd¹
wiadectwem wk³adu i ofiary jak¹ ponios³a Ziemia Tarnowska, Brzesk¹ i D¹browska w walce o wolnoæ,
niezawis³oæ i niepodzielnoæ granic Rzeczypospolitej, niech pamiêæ o czynach i bohaterstwie ¯o³nierza
16. Pu³ku Piechoty pozostanie na zawsze w pamiêci naszego i przysz³ych pokoleñ oraz stanie siê czêci¹
naszego dziedzictwa, tradycji, a tak¿e lokalnej i narodowej to¿samoci.
Chwa³a bohaterom!
Czeæ ich pamiêci!
Pawe³ Juko
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Józef Trytek: Materia³y do akademii

Pieñ
Rozbite oddzia³y
Po klêsce  nie pierwszej, podnosz¹c przy³bice
Przechodz¹, jak we nie, ostatnie granice.
Przez c³o przemycaj¹ swój okrzyk bojowy
I kulê ostatni¹, co w ustach siê schowa.
Przy sto³ach wspó³czucia nurzaj¹ siê w winie
I obcym piewaj¹ o Tej, co nie zginie.
Sw¹ krew ocalon¹ oddaj¹ za darmo
Ka¿demu, kto zechce po³¹czyæ ich z armi¹.
Farbuj¹ mundury, wêdruj¹ przez kraje
I czasem strzelaj¹ do siebie nawzajem.
Pod ka¿dym sztandarem byle nie bia³ym
Szukaj¹ zwyciêstwa  rozbite oddzia³y.
Przychodz¹ po zmierzchu do kobiet im obcych,
A tam, kêdy przejd¹  urodz¹ siê ch³opcy.
Gdy wróc¹, przygnani kolejn¹ zawiej¹
Zobacz¹, ¿e synów swych nie rozumiej¹.
Spisuj¹ wiêc dla nich noc w noc pamiêtniki
Nieprzet³umaczalne na obce jêzyki.
I cierpi¹, gdy mieje siê z nich wiat zwyciêski,
Niepomni, ¿e m¹dry
Nie mieje siê z klêski.
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Recytator 1
Kraino smutna, rozdarta i dzika,
Matko proroków, Ojczyzno mcicieli,
Rozwi¹¿ nam usta, daj szczeroæ jêzyka.
Spraw, bymy w Tobie umieraæ pragnêli.
Pieñ
Piechota
1. Nie nosz¹ lampasów lecz szary ich strój!
Nie nosz¹ ni srebra, ni z³ota,
Lecz w szarym szeregu pod¹¿a na bój
Piechota, ta szara piechota,
Maszeruj¹ strzelcy maszeruj¹
Karabiny b³yszcz¹, szary strój,
A przed nimi drzewce salutuj¹,
Bo za nasz¹ Polskê id¹ w bój!
2. Id¹, a w s³oñcu ko³ysze siê stal,
Dziewczêta zerkaj¹ zza p³ota,
A oczy ich dumne utkwione s¹ w dal,
Piechota, ta szara piechota.
Maszeruj¹ strzelcy maszeruj¹...
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3. Nie graj¹ im surmy, nie huczy im róg,
A mieræ im pod stopy siê miota,
Lecz w pierwszym szeregu pod¹¿a na bój
Piechota, ta szara piechota.
Maszeruj¹ strzelcy maszeruj¹...
Recytator 2
Las noc¹ ronie jak jezior poszum.
Droga ko³ysze we mchu, we mchu.
Ciê¿kie kolumny mroku siê wznosz¹.
Otch³anie puste z ciemnoci p³osz¹
krzyk z³y, wysoki jak ze snu.
A do³em potok ludzi i wozów
i broni chrzêst we mgle, we mgle.
Spod stóp jak morze wydête groz¹
nieujarzmiona piêtrzy siê ziemia
i g³osy ciemne le¿¹ w przestrzeniach
jak to, co czeka obce i z³e.
¯o³nierze smukli. Twarzyczki jasne,
a moce ciemne tr¹ siê i gniot¹,
l¹dy siê ³ami¹, sypie siê z³oto
i chyba pancerz ziemi za ciasny
pêka, rozsadza i grzmi, i grzmi.
Pieñ
Hej, ch³opcy, bagnet na broñ!
D³uga droga, daleka przed nami
Mocne serca, a w rêku karabin
Granaty w d³oniach i bagnet na broni
Jasny wit siê roztoczy, wiatr powieje nam w oczy
I odetchn¹æ da p³ucom i rozgorzeæ da krwi
I piosenkê, jak têczê nad nami roztoczy
W równym rytmie marsza  raz, dwa, trzy...
Hej, ch³opcy, bagnet na broñ!
D³uga droga, daleka przed nami
Mocne serca a w rêku karabin
Granaty w d³oniach i bagnet na broni
Ciemna noc siê nad nami roziskrzy³a gwiazdami
D³ugie wstêgi dróg w pyle, d³ugie noce i dni
Nowa Polska, zwyciêska jest w nas i przed nami
W równym rytmie marsza  raz, dwa, trzy...
Hej, ch³opcy, bagnet na broñ!
Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze czy dzi
Przyjdzie rozkaz, ¿e ju¿, ¿e ju¿ trzeba nam iæ...
Granaty w d³oniach i bagnet na broni!
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Recytator 3
Twarzyczki jasne! na widnokrêgach
armie jak cêgi gn¹ siê i krusz¹.
O moi ch³opcy, jak¿e nam wiaty
odkupiæ jedn¹ rozdart¹ dusz¹?
Kochaæ, a to siê wydaje ma³o,
gin¹æ  to s³aboæ tylko wyzwoliæ,
bo nie nad¹¿a ch³opiêce cia³o,
a ciemnoæ stoi i grzmi, i grzmi.
Las noc¹ ronie. Otch³añ otwiera
usta ogromne, ch³onie i ssie.
To tak jak dziecko, kiedy umiera,
i tak jak ojciec, który ¿yæ musi.
Przeszli, przepadli; dym tylko dusi
i krzyk wysoki we mgle, we mgle.
Pieñ
O Panie, który jest na niebie...
O Panie, który jest na niebie,
Wyci¹gnij sprawiedliw¹ d³oñ.
Wo³amy z wszystkich stron do Ciebie
O polski dach, o polsk¹ broñ!
ref.:
O Bo¿e, skrusz ten miecz, co siek³ nasz kraj,
Do wolnej Polski nam powróciæ daj,
By sta³ siê twierdz¹ naszej si³y
Nasz dom, nasz kraj.
O us³ysz, Panie, skargi nasze,
O us³ysz, Panie nasz tu³aczy piew:
Znad Warty, Wis³y, Sanu, Bugu,
Mêczeñska do ciê wo³a krew:
Recytator 4
Kraino smutna, rozdarta i dzika,
Matko proroków, Ojczyzno mcicieli,
Rozwi¹¿ nam usta, daj szczeroæ jêzyka.
Spraw, bymy w Tobie umieraæ pragnêli.
¯emy swej drogi szukali powoli,
Wtedy, gdy niebo dooko³a goreje,
Nie nam daj Matko w ³askawoci swojej
Wieniec z wawrzynu, który splot¹ dzieje.
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Recytator 5
Wstaniesz ogromnym wichrem owiniêta,
Braterska, w ludów po³¹czonych kole.
I rêka Twoja bliznami naciêta
Garæ kwiatów z³o¿y na mogi³ cokole.
Lecz zawsze, dzisiaj i gdy dzieñ nastanie,
Gdy chór narodów pod niebo wystrzeli,
Dzieciom w ko³yskach daj to mi³owanie,
Abymy w Tobie umieraæ pragnêli.
Pieñ
Jak d³ugo w sercach naszych
Choæ kropla polskiej krwi,
Jak d³ugo w sercach naszych
Ojczysta mi³oæ tkwi,
Staæ bêdzie kraj nasz ca³y,
Staæ bêdzie Piastów gród,
Zwyciê¿y Orze³ Bia³y,
Zwyciê¿y polski lud.
Jak d³ugo na Wawelu
Brzmi zygmuntowski dzwon,
Jak d³ugo z gór karpackich
Rozbrzmiewa polski ton
Staæ bêdzie...
Jak d³ugo Wis³a wody
Na Ba³tyk bêdzie s³aæ,
Jak d³ugo polskie grody
Nad Wis³¹ bêd¹ staæ,
Staæ bêdzie...
Jak d³ugo nasza wiara
Rozgrzewa polsk¹ krew,
Tak d³ugo Polska ca³a,
Bo Polak to jak lew.
Staæ bêdzie...
0, wznie siê Orle Bia³y
0, Bo¿e spraw ten cud:
Zwyciêstwo polskiej s³awy
Ogl¹da polski lud!
Staæ bêdzie...
Józef Trytek
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II. MATERIA£Y UZUPE£NIAJ¥CE
ZAMIAST ERRATY
Szanowni Pañstwo
Publikacja dotycz¹ca 16 .Pu³ku Piechoty powsta³a w bardzo krótkim okresie czasu, od stycznia do
kwietnia 2007 roku. Mog³a ona powstaæ w du¿ej mierze dziêki merytorycznemu zaanga¿owaniu wielu osób
oraz finansowej pomocy ze strony Starosty Powiatu Tarnowskiego Pana Mieczys³awa Krasa oraz Pana
dr Ryszarda ciga³y Prezydenta miasta Tarnowa. Jest ona dzie³em grupy osób, która w maksymalny sposób,
mo¿liwy w tak krótkim okresie czasu zbiera³a materia³y i przygotowa³a jej treæ.
Nasze dzia³ania spotka³y siê z Pañstwa ogromnym zainteresowaniem. Otrzymalimy du¿o fotografii,
relacji i innych materia³ów. Pragnê w tym miejscu podziêkowaæ tym wszystkim z Pañstwa, którzy w ten sposób
pomogli nam przygotowaæ t¹ publikacjê. Jest to pierwsza tak wydana publikacja dotycz¹ca 16. Pu³ku Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Krótki czas przygotowania monografii, mnogoæ materia³ów czêsto trudnych do zidentyfikowania i merytorycznego sprawdzenia spowodowa³y, ¿e nie ustrzeglimy siê pewnych b³êdów. Pragniemy
wiêc ponownie zaj¹æ siê dziejami 16. Pu³ku i przygotowaæ drugie poprawiane wydanie monografii. Zachêca
nas do tego ¿yczliwe przyjêcie jej pierwszego wydania, ogromne zainteresowanie ze strony weteranów i ich
rodzin, entuzjastów historii wojskowoci, m³odzie¿y oraz dostarczane nam nowe dokumenty i relacje. Czas
oraz nowe materia³y na pewno przyczyni¹ siê do wzbogacenia merytorycznego drugiego wydania oraz poprawienia zaistnia³ych b³êdów i niecis³oci. W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê z apelem do wszystkich
z Pañstwa, którzy mog¹ nam pomóc w udoskonaleniu monografii o 16. Pu³ku o dostarczaniu nam materia³ów
oraz relacji z nim zwi¹zanych.
dr Edmund Juko
Czcigodni Kombatanci !
Szanowni Gocie !
Panie, Panowie !
Do g³êbi wzruszony pamiêci¹ mieszkañców Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej, w imieniu rodziny .p.
kpt. Alfreda Mikee, rozrzuconej w Polsce od £odzi, poprzez Wroc³aw, Szczecin, E³k i byæ mo¿e na Ziemi
Ma³opolskiej, sk³adam s³owa wdziêcznoci za pielêgnowanie i powrót do tradycji patriotycznych Rzeczpospolitej, za wskrzeszenie pamiêci ¿o³nierzy i oficerów 16. Pu³ku Piechoty.
To Oni byli wierni swojemu credo Bóg, Honor i Ojczyzna, wypisanemu na sztandarze pu³kowym. Z tymi s³owami walczyli w Kampanii Wrzeniowej, w szeregach Armii Krajowej, prze¿ywali trudny
okres powojenny.
Ta mi³oæ do Ojczyzny by³a kosztowna. By³a to danin¹ krwi i ¿ycia, któr¹ 16. Pu³k Piechoty z³o¿y³
ju¿ na samym pocz¹tku wrzenia 1939 roku. Tragedia bohaterskiego Pu³ku polega³a nie tylko na tragedii
bitwy pod Pszczyn¹, 2 wrzenia 1939 roku, ale na niemo¿noci wyjanienia jej przyczyn przez d³ugie
dziesiêciolecia.
Do koñca ¿ycia bracia kpt. Alfreda Mikee byli przekonani, ¿e nadejdzie dzieñ wolnoci i prawdy, ¿e
Pu³k powróci do macierzystego miasta wraz z pamiêci¹ o jego ¿o³nierzach. I tak siê sta³o.
Wszystkim, którzy przyczynili siê do tej podnios³ej uroczystoci ponownie sk³adam s³owa podziêki
w imieniu rodziny Mikee.
Wnuk kapitana Alfreda Mikee
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SUPLEMENT DO LISTY KATYÑSKIEJ 16. PU£KU PIECHOTY.
OFICEROWIE I PODOFICEROWIE 16. PU£KU PIECHOTY POMORDOWANI
W CHARKOWIE W KWIETNIU I MAJU 1940 ROKU
23 sierpnia 1939 roku zosta³ podpisany pakt o nieagresji miêdzy III Rzesz¹ Niemieck¹, a Zwi¹zkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wród dwóch do³¹czonych doñ tajnych protoko³ów, drugi mówi³ o podziale stref wp³ywów na ziemiach polskich, w praktyce o czwartym rozbiorze Polski. By³
to niew¹tpliwie wyrok mierci wydany na m³od¹ II Rzeczpospolit¹. Jego wykonanie mog³y zahamowaæ
demokracje zachodnie, ale wobec ich pora¿aj¹cej biernoci tak siê nie sta³o. Bez w¹tpienia przypieczêtowaniem wykonania wyroku by³o wkroczenie 17 wrzenia w polskie granice Armii Czerwonej.
Ten akt agresji by³ tak niespodziewany i zaskakuj¹cy1, ¿e nie do koñca rozumiej¹ce intencje Sowietów
Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, przez usta marsza³ka Rydza-mig³ego wyda³o rozkaz nie podejmowania walki z czerwonoarmistami, poza próbami rozbrojenia lub koniecznej samoobrony. Ten w³anie rozkaz
w tragiczny sposób przyczyni³ siê do wykonania wyroku na wielu ¿o³nierzach i oficerach oddzia³ów polskich
znajduj¹cych siê przed 17 wrzenia 1939 roku na obszarze tzw. Kresów Wschodnich. Któ¿ jednak móg³
przewidzieæ, ¿e nowy agresor nie bêdzie przestrzega³ ¿adnych umów miêdzynarodowych w sprawie jeñców,
w tym konwencji genewskich? Tymczasem Stalin nie kry³ swoich zamiarów w sprawie ¿o³nierzy Wojska
Polskiego. Jeszcze przed agresj¹ dowódcy wojsk frontu ukraiñskiego i frontu bia³oruskiego otrzymali dyrektywy, w myl których pierwsz¹ i najpilniejsz¹ potrzeb¹ operacyjn¹ by³o odciêcie polskim oddzia³om drogi do
granicy rumuñskiej, wêgierskiej, litewskiej i ³otewskiej. Oddzia³y Armii Czerwonej ws³awi³y siê nie tylko
wyniszczaniem ma³ych oddzia³ów polskich, które zamierza³y siê poddaæ, ale tak¿e mordowaniem jeñców.
Tym niemniej liczba ¿o³nierzy polskich, którzy dostali siê do niewoli rosyjskiej by³a ogromna. By³a tak du¿a,
¿e ju¿ 23 wrzenia Kliment Woroszy³ow i szef Sztabu Generalnego Armii Czerwonej Borys Szaposznikow,
wydali rozkaz o zwolnieniu do domów jeñców bêd¹cych ch³opami z zachodniej Ukrainy i zachodniej Bia³orusi. Pomimo to do 1 padziernika z punktów zbornych NKWD do obozów jenieckich zosta³o przetransportowanych 77 675 jeñców polskich. Trafili oni do omiu obozów utworzonych na mocy rozkazu £awrentija
Berii nr 0308 z dnia 19.09.1939 r. By³y to obozy w Ostaszkowie Juchnowie, Kozielsku, Putywlu, Kozielczynie, Starobielsku, Ju¿y i Orankach. W ramach tych obozów utworzono trzy obozy specjalne NKWD w: Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie.
Dla oficerów Wojska Polskiego przeznaczono obozy w Kozielsku (na Bia³orusi) oraz w Starobielsku (na Ukrainie). Do tego pierwszego trafili miêdzy innymi ¿o³nierze 16. p.p. walcz¹cy na Lubelszczynie, do drugiego natomiast obroñcy Lwowa i ¿o³nierze próbuj¹cy siê przebiæ w kierunku tzw. Przedmocia Rumuñskiego b¹d granicy rumuñskiej i wêgierskiej. 8 padziernika znajdowa³o siê ju¿ w Starobielsku
7352 jeñców, w tym 559 oficerów. Ogó³em w obozach i punktach odbiorczych naliczono 23 padziernika 85 074 jeñców. 41 819 osób zakwalifikowano do przekazania Niemcom. Pozosta³e 43 tysi¹ce zamierzano skierowaæ do prac przymusowych i do obozów. W tej liczbie znalaz³o siê 8470 oficerów, którzy
mieli zostaæ osadzeni w Kozielsku ko³o Smoleñska i Starobielsku ko³o Charkowa. Do tego drugiego
obozu trafi³o 4000 z nich. 22 marca 1940 r., Beria podpisa³ rozkaz o roz³adowaniu wiêzieñ zarz¹dów
NKWD zachodnich obwodów Ukrainy i Bia³orusi, co by³o faktycznym skazaniem na mieræ miêdzy
innymi 3811 polskich oficerów uwiêzionych w Starobielsku.
Placówki KOP na granicy z ZSRR ci¹gle meldowa³y o wzmo¿onym ruchu po drugiej stronie granicy. Meldunki te by³y na
ogó³ bagatelizowane.
1
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Eksterminacja nie spodziewaj¹cych siê niczego jeñców odbywa³a siê w okresie od 16 kwietnia
1940 roku do 12 maja tego¿ roku w wiêzieniu NKWD w Charkowie. Oficerów mordowano przez strza³
w g³owê z przy³o¿enia lub z bliskiej odleg³oci, a poniewa¿ morderstwa nie dokonywano bezporednio nad grobami, funkcjonariusze charkowskiego oddzia³u NKWD wypracowali sobie w³asny estetyczny sposób mordowania polegaj¹cy na strzelaniu w kark na wysokoci trzeciego krêgu szyjnego.
Egzekucji dokonywano wieczorem i w nocy. Oko³o pó³nocy cia³a ³adowano na 2 pó³toratonowe ciê¿arówki GAZ i wywo¿ono w partiach po 25 wywo¿ono do uprzednio przygotowanych do³ów na terenie
sanatorium resortu spraw wewnêtrznych oddalonego 1,5 km od podcharkowskiej miejscowoci Piatichatki.
Niniejszy tekst jest kontynuacj¹ i uzupe³nieniem artyku³u z monografii 16. Pu³ku Piechoty Ziemi
Tarnowskiej, która ukaza³a siê w maju b.r. Suplement, który sporz¹dzi³em opiera siê przede wszystkim na
Ksiêdze Cmentarnej Polskiego Cmentarza Wojennego w Charkowie upamiêtniaj¹cej polskich jeñców ze
Starobielska, a wydan¹ przez Radê Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w Warszawie w 2003 roku.
Uwa¿ny czytelnik dostrze¿e ró¿nicê w kilku biogramach w porównaniu z wykazem, który umieci³em we wspomnianej ju¿ wczeniej monografii 16 p.p. Sta³o siê tak dlatego, ¿e w Ksiêdze Cmentarnej, natkn¹³em siê, b¹d na dodatkowe wartociowe informacje dotycz¹ce tych oficerów, którymi postanowi³em uzupe³niæ biogramy, b¹d w przypadku sprzecznych informacji umieci³em te lepiej
udokumentowane ród³owo, którymi zazwyczaj by³y dane zawarte w Ksiêdze Cmentarnej Polskiego
Cmentarza Wojennego w Charkowie”.
Berbeka Boles³aw Tadeusz  ppor. int. rez., urodzi³ siê w D¹browie Tarnowskiej jako syn Micha³a
i Anny z Wszo³ów 7.05.1913 roku, w 1933 roku ukoñczy³ Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne w Tarnowie,
a w roku nastêpnym kurs dywizyjny przy 6. DP w Krakowie, 1.01.1936 roku awansowa³ na podporucznika
ze starszeñstwem i ze s³u¿bowym przydzia³em do 16. p.p. odbywa³ æwiczenia wojskowe w ramach tego¿
pu³ku jako dowódca plutonu. Zawodowo pracowa³ jako urzêdnik w tarnowskim urzêdzie skarbowym.
W 1939 roku zosta³ przeniesiony do korpusu oficerów intendentury. Przez Sowietów zosta³ pojmany najprawdopodobniej na Lubelszczynie i stamt¹d przewieziony do obozu jenieckiego w Starobielsku.
Bia³y Mcis³aw Józef  ppor. rez. piech., urodzi³ siê 2.11.1907 roku w Rad³owie k. Tarnowa jako syn
Józefa i Jadwigi z Szymoniaków. W 1926 roku ukoñczy³ Gimnazjum Pañstwowe w Tarnowie, a w 1931
roku szko³ê przy Batalionie Podchor¹¿ych Piechoty nr 7 i Wy¿sze Studium Handlowe w Krakowie.
1.01.1933 roku zosta³ mianowany podporucznikiem ze starszeñstwem. Zosta³ przydzielony do 16 p.p.,
a nastêpnie do 11 p.p. Z zawodu ksiêgowy. W 1938 roku odby³ æwiczenia rezerwy w Orodku Wyszkolenia Rezerwy Piechoty w Ró¿anie jako oficer gospodarczy.
Borek Marcin  kpt. piech., syn Jana i Agnieszki z Majków urodzony 25.10.1898 roku w Podlipiu
w powiecie d¹browskim, ukoñczy³ gimnazjum w Tarnowie i Szko³ê Podchor¹¿ych w Warszawie. Do Wojska
Polskiego wst¹pi³ w 1918 roku z przydzia³em s³u¿bowym do 16. p.p. W czasie wojny z bolszewikami walczy³
w szeregach 101 i 201 pu³ków piechoty. Po wojnie zosta³ w 1921 roku mianowany podporucznikiem. S³u¿y³
tak¿e w 1. p.p. Legionów, a od 1935 roku obj¹³ stanowisko dowódcy kompanii ckm w batalionie Korpusu
Ochrony Pogranicza Suwa³ki. 1 stycznia 1933 roku zosta³ mianowany kapitanem WP ze starszeñstwem.
Brand Salomon – por. s³. zdr. rez., syn Henryka, urodzi³ siê w Tarnowie 31.07.1898 roku. W latach
1916-1918 walczy³ na frontach I wojny wiatowej jako ¿o³nierz armii Austro-Wêgier. W 1919 roku znalaz³
siê w odrodzonym Wojsku Polskim i zosta³ jako lekarz przydzielony do 16. p.p. Ziemi Tarnowskiej. S³u¿y³
na l¹sku Cieszyñskim, sk¹d nastêpnie razem z batalionem wyruszy³ na front wschodni. Po wojnie w 1921
roku. zosta³ przeniesiony do rezerwy gdzie przydzia³ s³u¿bowy dosta³ do 5 batalionu sanitarnego, a nastêpnie do 5. Szpitala Okrêgowego. Zawodowo pracowa³ jako lekarz.
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Chybowski Jerzy Zbigniew – ppor. rez. piech., syn Józefa i Janiny ze Stypiñskich, ur.16.01.1908 roku
w Sosnowcu. W 1931 roku zosta³ absolwentem Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, a w 1932 roku
ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych Piechoty. Æwiczenia rezerwy odbywa³ w 15. p.p. i 16. p.p. (w latach1933,
1935-1936), a w 1937 roku w ramach Sk³adnicy Materia³ów Intendentury nr 10. Z wykszta³cenia in¿ynier
rolnik.
Cichowski Jan – kpt. piech., urodzi³ siê 8.06.1897 roku w D¹browie Tuchowskiej (powiat tarnowski) jako syn Jana i Anny z Czaplów, w 1915 roku zosta³ powo³any do cesarsko-królewskiej armii, w której
s³u¿y³ do 1918 roku. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci wst¹pi³ do Wojska Polskiego i zosta³
przydzielony do baonu zapasowego 16. p.p. w Tarnowie. Walcz¹c w jego szeregach zosta³ ranny w wojnie
o granice 1918-1921. Po wojnie s³u¿y³ w 82. p.p. i 52. p.p. jako dowódca kompanii, a nastêpnie batalionu
i w koñcu oficer adm. mat. W 1939 roku wzi¹³ udzia³ w kursie Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Gazowej.
Dubiñski Józef – kpt. piech., urodzony 10.12.1896 roku w Klimkówce (powiat sanocki), legionista,
hallerczyk, walczy³ w I wojnie wiatowej. W 1918 roku ukoñczy³ szko³ê oficersk¹. W wojnie polskobolszewickiej walczy³ w ramach 1. pu³ku strzelców 5. DP i dosta³ siê do niewoli. Po wojnie s³u¿y³ w 83.
p.p. i 16. p.p. w Tarnowie, w 1929 roku uzyska³ awans na kapitana piechoty, nastêpnie zosta³ przeniesiony s³u¿bowo do 7. p.p. Legionów w Che³mie. Nastêpnie pracowa³ w PKU w Che³mie i dowodzi³ batalionem ON Che³m. Zosta³ ranny 17 wrzenia 1939. Bra³ udzia³ w obronie Lwowa jako I adiutant pu³ku
Góry Stracenia i dosta³ siê niewoli po kapitulacji miasta. Osadzony w Starobielsku na Ukrainie. Zosta³
zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Charkowie.
Elgiet Adolf – ppor. piech. rez. syn Wojciecha i Agnieszki urodzony w Krakowie 5.06.1905 roku.
W 1926 roku ukoñczy³ Szko³ê Ekonomiczno-Handlow¹ w Krakowie, a w rok póniej Batalion Podchor¹¿ych Piechoty nr 6. Æwiczenia rezerwy odbywa³ w 16. p.p. w latach 1932, 1934, 1936, jako dowódca
plutonu. Z zawodu urzêdnik.
Endel Stefan Franciszek – por. rez. piech., urodzi³ siê 9.12.1901 roku w Ko³omyi jako syn Jana i Józefy
z Krasków. W 1918 roku wst¹pi³ ochotniczo do Polskiej Organizacji Wojskowej, a w dwa lata póniej na
ochotnika zaci¹gn¹³ siê do 4. pu³ku strzelców konnych. W 1925 roku zosta³ przeniesiony do rezerwy gdzie
odbywa³ æwiczenia jako dowódca plutonu ckm w tarnowskim 16. p.p. (1933, 1934, 1937-1938). Z zawodu
nauczyciel.
Fall Jan  mjr. s³. zdr. w st. sp., syn Tomasza i Anny z Bielów, urodzi³ siê 16.12.1889 roku w Pogorzanach w powiecie limanowskim. Ukoñczy³ Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu Jagielloñskiego z tytu³em
doktora medycyny (1914 r.). W 1919 r., wst¹pi³ do Wojska Polskiego i obj¹³ stanowisko ordynatora Szpitala
Okrêgowego w Krakowie. W czasie wojny polsko-bolszewickiej walczy³ w ramach 52. p.p., a nastêpnie
16. p.p. i Garnizonowej Izbie Chorych w Owiêcimiu. W latach 1932-1935 pe³ni³ funkcjê starszego lekarza
6. pu³ku artylerii lekkiej. Po przeniesieniu w stan spoczynku zosta³ przydzielony do kadry 5. Szpitala Okrêgowego.
G³owacki Stanis³aw – kpt. piech. urodzi³ siê 26.04.1902 roku w Tarnowie jako syn Gustawa i Michaliny z Królów, legionista, na sta³e mieszka³ w Tarnowie, w 1918 roku wst¹pi³ do Wojska Polskiego i wzi¹³
udzia³ w odsieczy Lwowa w szeregach 4. p.p. Legionów. W 1921 roku ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych
Piechoty w Warszawie. W 1923 roku awansowa³ do stopnia porucznika. Zosta³ przydzielony do 9. p.p.
Legionów. Jako dowódca plutonu, a nastêpnie kompanii. Komendant Przysposobienia Wojskowego dla
powiatów tarnowskiego i d¹browskiego w latach 1927-1931. Nastêpnie przez wiele lat s³u¿y³ w tarnowskim
16. p.p. i wyk³ada³ w Szkole Podchor¹¿ych Piechoty, a w roku 1935 awansowa³ do stopnia kapitana.
Najpierw dowodzi³ plutonem, potem kompani¹, a¿ w koñcu zosta³ mianowany adiutantem taktycznym
pu³ku. W 1938 roku zosta³ s³u¿bowo przeniesiony na takie samo stanowisko w 38. p.p. Strzelców Lwow45
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skich w Przemylu. Tutaj pe³ni³ s³u¿bê gdy rozpoczê³a siê II Wojna wiatowa. Podobnie jak koledzy
z Tarnowa zosta³ zagarniêty przez Sowietów niedaleko Lwowa. Uwiêziony zosta³ w Starobielsku i stamt¹d
przewieziony do Charkowa i zastrzelony przez funkcjonariuszy NKWD.
Gubowski Tadeusz Józef – kpt. piech., ur. w Tarnowie w rodzinie Józefa i Walerii z domu Bieniek dnia
9.11.1897 roku. W 1919 roku dowodzi³ plutonem II batalionu na froncie na l¹sku Cieszyñskim. Nastêpnie zosta³ adiutantem batalionu zapasowego 16. p.p. Zosta³ ciê¿ko ranny w czasie walk z Bolszewikami
pod Miñskiem w 1920 roku. Nastêpnie s³u¿y³ w 75. p.p., w KOP i 38. p.p. W 1937 roku mianowany
dowódc¹ kompanii w Batalionie Obrony Narodowej Przemyl. 24.05.1939 roku zosta³ przeniesiony
do Departamentu Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych. Kapitanem ze starszeñstwem by³ od
1.01.1927 roku.
Hanuszek B³a¿ej  kpt. adm. st. sp., urodzi³ siê w Krzczonowie w powiecie mylenickim jako syn
Józefa i Agnieszki z Proszkowców dnia 25.08.1887 roku. 1.06.1919 roku mianowany kpt. Wojska Polskiego ze starszeñstwem. W 1922 roku ukoñczy³ Uniwersytet Jagielloñski z tytu³em doktora praw. S³u¿y³
w 16. p.p., a w 1926 roku zosta³ s³u¿bowo przeniesiony do PKU Kraków Miasto. Od 1931 roku pracowa³
w Ekspozyturze nr 4 Oddzia³u II Sztabu G³ównego. W stan spoczynku przeniesiony w roku 1933. Ewidencyjnie przydzielony do PKU Katowice.
Izworski Stanis³aw  mjr. piech. syn Micha³a i Marii z Imreczaków urodzony 7.12.1892 roku
w Porêbie Wielkiej w woj. krakowskim. Absolwent seminarium nauczycielskiego i Centralnej Szko³y Strzelania w Toruniu. W trakcie I Wojny wiatowej s³u¿y³ w armii austro-wêgierskiej, a od 1918 roku w Wojsku
Polskim. W ramach 16. p.p. wzi¹³ udzia³ w walkach o l¹sk Cieszyñski i Lwów, a tak¿e walczy³ z bolszewickim najazdem nad Berezyn¹. W 1922 zosta³ przeniesiony do 74. p.p., a potem do batalionu Korpusu
Ochrony Pogranicza Dederka³y i Dowództwa Okrêgu Korpusu VII.
Jelonek Jan Stanis³aw – por. piech. rez., ur. 12.07.1894 roku w maj¹tku Liplas w powiecie mylenickim jako syn Piotra i Marii z Raabów. Szko³ê oficersk¹ ukoñczy³ w c.k. armii. Po wst¹pieniu w szeregi Wojska
Polskiego walczy³ w ramach 13. p.p., 57. p.p., 27. p.p. i 16. p.p. Zwolniony do rezerwy w 1928 roku. W tym
samym roku odby³ æwiczenia rez. w ramach 27. p.p., a w 1934 roku w 16. p.p., jako oficer p³atnik. Porucznikiem ze starszeñstwem by³ od 1.06.1919 roku z przydzia³em s³u¿bowym do 16. p.p. 29.08.1939 roku rozpocz¹³ pracê w PKU Tarnów. Dzier¿awca maj¹tku Stradomka.
Kalita Józef Karol – ppor. rez. piech. syn Franciszka i Karoliny z Bielikiewiczów, urodzi³ siê
23.01.1898 roku w Gaw³uszowicach w powiecie mieleckim. S³u¿y³ w 2. p.p. Legionów, 5. p.p. Legionow i 24. p.p. W 1920 roku zosta³ kierownikiem kancelarii S¹du Wojskowego w Kielcach i w tym
samym roku zosta³ przeniesiony do rezerwy. 1.07.1925 roku zosta³ mianowany ppor. ze starszeñstwem,
a w roku nastêpnym przydzielony do 75. p.p. Kolejn¹ jednostk¹, do której zosta³ przydzielony ppor.
Kalita by³ 16. p.p. Z zawodu nauczyciel.
Krementowski W³odzimierz Eugeniusz – kpt. s³. zdr. urodzi³ siê 1.08.1902 roku w Jale w pow.
gorlickim w rodzinie Józefa i Zofii z Bulsiewiczów. Absolwent jasielskiego gimnazjum, do wojska wst¹pi³
w 1920 roku. W 1926 roku ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych Sanitarnych, a w roku nastêpnym Oficersk¹
Szko³ê Sanitarn¹. W 1929 roku zakoñczy³ studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. S³u¿y³
w SPS, a od 1931 roku pe³ni³ funkcjê naczelnego lekarza 16. p.p.
Ku Józef Micha³  pp³k. s³. zdr. syn Jana i Rozalii z Foksów, urodzi³ siê w Nidku w pow. wadowickim 29.08.1886 roku. Do Wojska Polskiego wst¹pi³ w 1918 roku i zosta³ przydzielony do Szpitala Okrêgowego w Krakowie. W 1920 roku walczy³ w ramach miñskiego pu³ku strzelców, a nastêpnie 1. p.p. Legionów. Kolejn¹ placówk¹ medyczn¹ na której siê znalaz³ by³ szpital polowy nr 101. W 1922 roku zosta³
naczelnym lekarzem 1. p p. Legionów, a nastêpnie 16. p.p. i 37. p.p.
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Lidwin Józef – mjr. dypl. kaw. Syn Kacpra i Marii z Lembasów, urodzi³ siê 8.12.1898 roku
w ledziejowicach w pow. krakowskim. W Wojsku Polskim od 1918 roku W czasie wojny polsko-bolszewickiej w II batalionie etapowym. Potem s³u¿y³ w 16. p.p. i 2. pu³ku u³anów. Ukoñczy³ Oficersk¹
Szko³ê Kawalerii w Grudzi¹dzu i Wy¿sz¹ Szko³ê Wojenn¹ w 1935 roku By³ dyrektorem nauk w Centrum Wyszkolenia Kawalerii, a nastêpnie kierownikiem referatu wyszkolenia i szkó³ Departamentu Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych. W kampanii wrzeniowej 1939 roku dowodzi³ odcinkiem frontu
na Wo³yniu.
Lipski-Grabie Witold  ppor. rez. piech. urodzi³ siê w Drohobyczu, w rodzinie Kazimierza i Zofii
z Lesickich 21.04.1905 roku. W 1930 roku ukoñczy³ Batalion Podchor¹¿ych Rezerwy Piechoty nr 10 a.
W rok póniej odby³ æwiczenia wojskowe w ramach 2. p.p. Legionów, a w 1933 roku w 16. p.p. Po kolejnych dwóch latach æwiczy³ razem z 4. p.p. Legionów, a w roku 1937 roku odby³ æwiczenia w Sk³adnicy
Materia³ów Intendentury nr 4, gdzie ukoñczy³ kurs oficerów ¿ywnociowych. Z zawodu agronom.
Markowski Stefan Aleksander – por. rez. piech. syn Juliana i Emilii z Grzywiñskich, urodzi³ siê
2.09.1894 roku w Lubczy Szczepanowskiej w pow. tarnowskim. Ukoñczy³ austriack¹ szko³ê oficersk¹.
Walczy³ w I Wojnie wiatowej i w 1916 roku dosta³ siê do niewoli rosyjskiej. W trakcie wojny z bolszewikami s³u¿y³ w 16. p.p. W 6. D.P. pe³ni³ funkcjê dowódcy plutonu ¿andarmerii. S³u¿y³ te¿ w dowództwie Grupy Operacyjnej gen. Jêdrzejewskiego. W 1921 roku zosta³ zwolniony ze s³u¿by czynnej i przeniesiony do rezerwy. Æwiczenia odbywa³ w latach 1926, 1930 i 1934 w 35. p.p. i 81. p.p.
Michalik Zdzis³aw Tadeusz  ppor. rez. piech. urodzi³ siê w powiecie stopnickim w Sichowie
Ma³ym 18.10.1904 roku jako syn Mieczys³awa i Janiny z Czernickich. Ukoñczy³ gimnazjum w Staszowie i w 1929 roku Batalion Podchor¹¿ych Rezerwy Piechoty. nr 10. W 1933 roku odby³ æwiczenia rezerwy w ramach 16. p.p., w dwa lata póniej z 9. p.p. Legionów, a potem z 80. p.p. 1.01.1932 roku mianowany podporucznikiem ze starszeñstwem i przyporz¹dkowany do 16. p.p. Z zawodu by³ leniczym.
Musia³ Jan Karol  por. rez. piech. syn B³a¿eja i Marii z Maturów, ur. 22.10.1899 roku w Micha³kowicach na l¹sku Cieszyñskim. Walczy³ w trakcie I wojny wiatowej jako ¿o³nierz armii AustroWêgier, a nastêpnie Polskiego Korpusu Posi³kowego. W 1919 roku wst¹pi³ do armii polskiej i ruszy³ na
front w szeregach 16. p.p. Po wojnie zosta³ w 1921 roku. zdemobilizowany i przydzielony jako rezerwista do 44. p.p., a nastêpnie 71. p.p. W roku nastêpnym ukoñczy³ seminarium nauczycielskie w Tarnowie,
a w 1929 roku kurs Szko³y Podchor¹¿ych Rezerwy Piechoty przy Szkole Podoficerów Zawodowych
Piechoty nr 8 w Grudzi¹dzu. Z zawodu by³ nauczycielem w szkole powszechnej. Mieszka³ w Laudenszczynie w powiecie sokólskim.
Niemczyk Ignacy  ppor. rez. piech. urodzi³ siê 26 lipca 1901 roku w Ostrowie, w powiecie kieleckim,
syn Wojciecha i Katarzyny. Ukoñczy³ Pañstwowe Gimnazjum Nauczycielskie w Krzemieñcu. W trakcie
wojny polsko-bolszewickiej walczy³ w 201. p.p., a potem 2. p.p. Legionów. W 1931 roku odby³ kurs w Batalion Podchor¹¿ych Rezerwy Piechoty nr 2. W nastêpnym roku æwiczenia odby³ w 16. p.p. 1.01.1932 roku
mianowany ppor. rez. ze starszeñstwem. W 1938 roku æwiczy³ w ramach 4. pu³ku strzelców podhalañskich.
Z zawodu nauczyciel.
Piechówka Józef Jan – ppor. rez. piech., syn Franciszka i Zofii, urodzi³ siê 27.11.1911 roku w Lednicy
Górnej w pow. krakowskim. Absolwent gimnazjum w Wieliczce, które ukoñczy³ w 1932 roku. W rok póniej
ukoñczy³ dywizyjny kurs podchor¹¿ych piechoty w Krakowie przy 54. p.p. Absolwent Wydzia³u Kolejowego Instytutu Administracji i Gospodarki w Krakowie. W 1934, 1935 i 1938 roku odbywa³ æwiczenia
rezerwy jako dowódca plutonu w 54. p.p. W 1936 roku 1 stycznia zosta³ mianowany ppor. rez. ze starszeñstwem. Ostatni znany przydzia³ to 16. p.p. Z zawodu pracownik Polskich Kolei Pañstwowych.
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Podraza Stanis³aw Piotr – kpt. intendentury2, syn Stanis³awa i Agnieszki z Augustynów urodzony
w £êkach Górnych w powiecie dêbickim dnia 25.06.1899 roku. Walczy³ w I wojnie wiatowej. W 1919
roku wst¹pi³ do Wojska Polskiego i wzi¹³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie s³u¿y³ w tarnowskim 16. p.p. jako dowódca plutonu i kompanii, a nastêpnie w Korpusie Kadetów nr 23. Jako absolwent Wy¿szej Szko³y Intendentury zosta³ przydzielony na stanowisko referenta w Szefostwie Intendentury
Dowództwa Okrêgu Korpusu VI. W 1939 roku pe³ni³ obowi¹zki oficera informacyjnego Kresowej Brygady Kawalerii. Po upadku obrony Lwowa dosta³ siê do niewoli sowieckiej i zosta³ umieszczony w obozie
jenieckim w Starobielsku. Stamt¹d zosta³ przewieziony do Charkowa i zamordowany w kwietniu 1940 roku
przez funkcjonariuszy z NKWD.
Romanowski Wac³aw – kpt. piech. urodzi³ siê 15.04.1898 roku w Kamieñcu Podolskim w rodzinie Stanis³awa i Józefy z D¹bkiewiczów. W latach 1917-1918 przebywa³ w niewoli rosyjskiej. ¯o³nierz
I Korpusu Wschodniego, a od 1919 roku Wojska Polskiego. W tym samym roku ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych w Warszawie. Pocz¹tkowo zosta³ przydzielony do Legii Oficerskiej, ale wojnê polsko-bolszewick¹ przes³u¿y³ w 101. p.p. rezerwy. 15.08.1924 roku zosta³ mianowany kapitanem ze starszeñstwem.
S³u¿y³ w 16. p.p., a w 1939 roku zosta³ przydzielony do Orodka Zapasowego 23. D.P.
Szkotnicki Tadeusz – kpt. int., syn Jana i Anny z Pawlików, urodzi³ siê 21.12.1900 roku w Ryglicach
w pow. tarnowskim. Kiedy w 1918 roku wst¹pi³ do Wojska Polskiego jego jednostk¹ by³ 5. p.p. Legionów.
Walcz¹c w jego szeregach zosta³ w styczniu 1920 roku ranny pod Dwiñskiem. Nastêpnym przydzia³em
Tadeusza Szkotnickiego by³ 16. p.p., a potem 27. batalion celny. W latach 1924-1927 w Oficerskiej Szkole
Administracji, nastêpnie w 7. batalionie administracyjnym i 9. pu³ku u³anów. W padzierniku zosta³ oficerem gospodarczym batalionu KOP Snów, a w 1939 roku obj¹³ analogiczne stanowisko w 1. p.p. KOP.
Od 19.03.1939 roku kapitan ze starszeñstwem.
Tarcza³owicz Jan Stanis³aw  por. rez. piech., syn Micha³a i Heleny z Puków, ur. w Bochni dnia
27.12.1905 roku.. Od 1.01.1933 roku por. rez. ze starszeñstwem z przydzia³em do 16. p.p. Z wykszta³cenia magister prawa. Pracowa³ jako prokurator w Brzeciu nad Bugiem.
Trybulski Roman – kapitan pilot, urodzi³ siê w Nisku 3.07.1899 roku jako syn Antoniego i Florentyny.
W 1918 roku wst¹pi³ do armii polskiej i ruszy³ na front w szeregach 16. p.p. W nastêpnym roku ukoñczy³
Szko³ê Podchor¹¿ych i w wojnie przeciwko bolszewikom walczy³ w ramach 45. p.p. Po wojnie w 1922
roku wst¹pi³ do I. batalionu balonowego, a po trzech latach by³ ju¿ absolwentem Szko³y Pilotów w Bydgoszczy, w której nastêpnie zosta³ zatrudniony jako wyk³adowca i instruktor. W latach 1926-1932 by³ wyk³adowc¹ w Oficerskiej Szkole Lotnictwa. Potem przeniesiony do Departamentu Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych, podj¹³ studia politechniczne uzyskuj¹c tytu³ in¿yniera. W okresie od 1935 do
1939 roku wyk³ada³ w Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Ma³oletnich.
Wajdowicz Zygmunt Józef – kpt. piech., syn Piotra, ur. 30.05.1899 roku. S³u¿y³ w 16. p.p. do
9.11.1935 roku, kiedy to zosta³ przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza. Od 1.07.1922 roku porucznik ze starszeñstwem, a od 1933 r. roku kapitan piechoty. W 1939 roku dowodzi³ 9. kompani¹ 2. p.p. KOP.
Wilczek Emeryk  kpt. piech., urodzi³ siê na Wêgrzech w miejscowoci Kapiova 7.11.1895 roku,
syn Fridricha i Antonii z domu Milde. W latach 1914-1917 s³u¿y³ w armii austro-wêgierskiej, a w póniejszym okresie w I Korpusie Wschodnim. Od 1918 roku w Wojsku Polskim. W 1919 roku uzyska³
stopieñ podporucznika. W trakcie wojny z bolszewikami walczy³ w G.O. p³k. Rybaka. Potem s³u¿y³
w 20. p.p., w 16. p.p. i w 73. p.p. W 1925 roku rozpocz¹³ s³u¿bê w 12. batalionie KOP, a w 1930 r. w 29.
p.p. na stanowisku oficera administracyjno-materia³owego.
2

W³adys³aw Bartosz podaje stopieñ porucznika piechoty.
Tam¿e. Wymienia tak¿e 69 pp. i Korpus Kadetów nr 1 we Lwowie.

3
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Wojtyga Stanis³aw  ppor. rez. piech., urodzi³ siê w Krakowie w rodzinie Jana i Heleny
z Majewskich dnia 18.03.1893 roku. W 1912 roku ukoñczy³ Szko³ê Handlow¹ w Krakowie, wst¹pi³ do
Legionów Polskich i w 1917 roku ukoñczy³ Oficersk¹ Szko³ê Piechoty przy 5. p.p. Kiedy powsta³o
Wojsko Polskie Stanis³aw Wojtyga pozosta³ w 5. p.p. Legionów i z nim ruszy³ do walki. W 1922 roku
zosta³ zwolniony do rezerwy, a w roku nastêpnym awansowa³ na podporucznika. Æwiczenia rezerwy
odbywa³ w 2. p.p. Legionów, 16. p.p. i 20. p.p. W 1939 roku zosta³ przeniesiony z kadry Okrêgu Korpusu
V do kadry Okrêgu Korpusu I.
Zio³o Zdzis³aw Marian  kpt. piech., syn Tomasza i Anny z ¯arskich, urodzi³ siê w D¹browie
Tarnowskiej dnia 13.07.1896 roku. Pocz¹tkowo walczy³ jako ¿o³nierz Legionów Polskich, ale w wojnie
1919-1921 wzi¹³ udzia³ w szeregach 16. p.p. Kolejn¹ jednostk¹ w której s³u¿y³ Zdzis³aw Zio³o by³ 70. p.p.
W nim te¿ zosta³ po wojnie jako oficer broni i mobilizacyjny. Ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych w Warszawie
i w 1921 roku uzyska³ stopieñ podporucznika. W 1939 roku s³u¿y³ w Orodku Zapasowym 17. D.P.
Oficerowie i podoficerowie 16 pu³ku piechoty Ziemi Tarnowskiej4
pomordowani przez NKWD5 w Katyniu i Charkowie w kwietniu i maju 1940 roku (podsumowanie).
Lp. Nazwisko

Imiê

Stopieñ wojskowy6

Data
urodzenia

Miejsce
urodzenia
Tarnów
D¹browa
Tarnowska
Rad³ów
k. Tarnowa
Podlipie
Pow. d¹browski
Tarnów
£êkawica
k. Tarnowa
Sosnowiec
D¹browa
Tuchowska
k. Sanoka
¯o³ynia
Pow. ³añcucki
Kolanów k.
Bochni
Pilzno
Klimkówka
Pow. sanocki
Kraków
Ko³omyja

1.
2.

Baruch
Berbeka

Kazimierz
Tadeusz

Mjr dypl. int.
Ppor. rez. int.

18.03.1896 r.
7.05.1913 r.

3.

Bia³y

Mcis³aw

Ppor. rez. piech.

2.11.1907r.

4.

Borek

Marcin

Kpt. piech.

25.10.1898 r.

5.
6.

Brand
Budzik

Salomon
Józef

Por. s³. zdr. rez.
Kpt. piech.

31.07.1898 r.
21.01.1891 r.

7.
8.

Chybowski
Cichowski

Jerzy
Jan

Ppor. rez. piech.
Kpt. piech.

16.01.1908 r.
8.06.1897r.

9.
10.

Czajka
Czy¿ewski

Józef
Kazimierz

Mjr dypl.
Mjr piech.

11.03.1885 r.
24.01.1893 r.

11.

Danikiewicz

Edward

Kpt. rez. piech.

17.12.1890 r.

12.
13.

Dubas
Dubiñski

Tadeusz
Józef

Ppor. rez. piech.
Kpt. piech.

1909 r.

14.
15.

Elgiet
Endel

Adolf
Stefan

Ppor. rez. piech.
Por. rez. piech.

5.06.1905 r.
9.12.1901r.

Umieszczony
w obozie
specjalnym:
Kozielsk
Starobielsk
Starobielsk
Starobielsk
Starobielsk
Kozielsk
Starobielsk
Starobielsk
Kozielsk
Kozielsk
Kozielsk
Kozielsk
Starobielsk
Starobielsk
Starobielsk

Mowa tu o ¿o³nierzach, którzy w trakcie swojej kariery wojskowej byli w jakikolwiek sposób zwi¹zani s³u¿bowo z tarnowskim 16. Pu³kiem Piechoty. Tabela zawiera nazwiska zamieszczone w monografii o 16. p.p. oraz z suplementu.
4

5

Narodnyj Komissariat Wnutriennych Die³- Ludowy Komisariat Spraw Wewnêtrznych.

6

Stopnie wojskowe obowi¹zuj¹ce w momencie trafienia do niewoli sowieckiej.
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7

16.

Fall

Jan

Mjr s³. zdr. w st. sp.

16.12.1899r

17.
18.

Karol
Józef

Ppor. rez. piech.
P³k piech.

22.08.1904r.
6.03.1890r.

19.
20.
21.
22.

Gajda
GigielMelechowicz
G³owacki
Godziewski
Gubowski
Hanuszek

Stanis³aw
Stanis³aw
Tadeusz
B³a¿ej

Kpt. piech.
Pp³k. dr med.
Kpt. piech.
Kpt. adm. w st. sp.

26.04.1902r.
31.03.1886 r.
9.11.1897r.
25.08.1887r.

23.

Izworski

Stanis³aw

Mjr piech.

7.12.1897r.

24.
25.

Jakubowski
Jelonek

Józef
Jan

Ppor. rez. piech.
Por. rez. piech.

22.01.1901r.
12.07.1894 r.

26.

Kalita

Józef

Ppor. rez. piech.

23.01.1898 r.

27.
28.

Kisielewicz
Kras

Antoni
Stanis³aw

Por. rez. piech.
Kpt. piech.

1.02.1907r.
13.09.1890 r.

29.
30.
31.
32.

Krementowski
Krudowski
Kutyba
Ku

W³odzimierz
Jan
Józef
Józef

Kpt. s³. zdr.
Por. piech.
Pp³k. piech.
Pp³k. s³. zdr.

1.08.1902 r.
26.05.1882 r.
9.02.1899 r.
29.08.1886 r.

33.

Stefan

Pp³k piech.

5.05.1891r.

34.

LeukosKowalski
Lidwin

Józef

Mjr dypl. kaw.

8.12.1898 r

35.
36.

Lipski-Grabie
Malczewski

Witold
W³adys³aw

Ppor. rez. piech.
Por. rez. piech.

21.04.1905 r.
25.10.1907 r.

37.

Markowski

Stefan

Por. rez. piech.

2.09.1894 r.

38.

Michalik

Zdzis³aw

Ppor. rez. piech.

18.10.1904 r.

39.

Musia³

Jan

Por. rez. piech.

22.10.1899 r

40.

Niemczyk

Ignacy

Ppor. rez. piech.

26.07.1901r.

41.
42.

Olbrychtowicz
Piechówka

Adam
Józef

Kpt. piech.
Ppor. rez. piech.

22.12.1892 r.
27.11.1911 r.

43.
44.

Piwnica
Podraza

Adam
Stanis³aw

Kpt. piech. w st. sp.
Kpt. int.

3.11.1894 r.
25.06.1899 r.

45.
46.
47.

Rachwa³
Robak
Romanowski

Stefan
Eugeniusz
Wac ³aw

Mjr piech.
Ppor. rez. piech.
Kpt. piech.

1896
6.02.1911r.
15.04.1898 r.

48.

Seweryn

Mieczys³aw

Ppor. rez. piech.

10.12.1910 r.

49.

Szkotnicki

Tadeusz

Kpt. int.

21.12.1900 r.

Zosta³ przekazany Niemcom.
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Pogorzany
Pow. limanowski
?
Sambor

Starobielsk

Tarnów
Drohobycz
Tarnów
Krzczonów
Pow. mylenicki
Porêba Wielka
Woj. krakowskie
Jasieñ k. Brzeska
Maj¹tek Liplas
Pow. mylenicki
Gaw³uszowice
Pow. mielecki
?
Chojnik
Pow. tarnowski
Jas³o
?
Kraków
Nidek
Pow. wadowicki
Kraków

Starobielsk
Kozielsk
Starobielsk
Starobielsk

ledziejowice
Pow. krakowski
Drohobycz
Zofiówka k.
Buska
Lubcza
Szczepanowicka
Pow. tarnowski
Sichów Ma³y
Pow. stopnicki
Micha³kowice
l¹sk Cieszyñski
Ostrów
Pow. kielecki
Jas³o
Lednica Górna
Pow. krakowski
?
£êki Górne
Pow. dêbicki
?
?
Kamieniec
Podolski
Zab³ocie
k. ¯ywca
Ryglice
Pow. tarnowski

Starobielsk

?
Starobielsk

Starobielsk
Kozielsk
Starobielsk
Starobielsk
Starobielsk
Kozielsk
Starobielsk
Kozielsk
Kozielsk
Starobielsk
Starobielsk

Starobielsk
Kozielsk
Starobielsk
Starobielsk
Starobielsk
Starobielsk
Kozielsk
Starobielsk
Kozielsk
Starobielsk
Starobielsk 7
Kozielsk
Starobielsk
Kozielsk
Starobielsk
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50.
51.
52.
53.
54.

Szczeklik
Tarcza³owicz
Trybulski
Wajdowicz
Wilczek

Stanis³aw
Jan
Roman
Zygmunt
Emeryk

Ppor. rez. piech.
Por. rez. piech.
Kpt. pilot
Kpt. piech.
Kpt. piech.

19.01.1908 r.
27.12.1905 r.
3.07.1899 r.
30.05.1899 r.
7.11.1895 r.

55.
56.
57.

Wojtyga
Wójtowicz
Zio³o

Stanis³aw
Marian
Zdzis³aw

Ppor. rez. piech.
Pp³k piech.
Kpt. piech.

18.03.1893 r.
25.03.1892 r.
13.07.1896 r.

Pilzno
Bochnia
Nisko
?
Kapiova
Na Wêgrzech
Kraków
Sucha Beskidzka
D¹browa
Tarnowska

Starobielsk
Starobielsk
Starobielsk
Starobielsk
Starobielsk
Starobielsk
Kozielsk
Starobielsk

Mateusz Olejnik
ród³o:

1. Bartosz W., Oficerowie Wojska Polskiego regionu tarnowsko-dêbickiego zamordowani przez NKWD, Dêbica. 1993.
2. Charków. Ksiêga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa. 2003.
3. Noty biograficzne oficerów upamiêtnionych na tablicy katyñskiej w kociele XX Filipinów w Tarnowie, Tarnów. 1988
(opracowa³ A. Fenrych).

Wykaz skrótów stopni wojskowych (stanowisk) wymienionych w tabeli:
Adm. - administracyjny
Dypl. - dyplomowany
Int. - intendentury
Kaw. - kawalerii
Kpt. - kapitan
Mjr - major
Piech. - piechoty
Por. - porucznik
Pp³k - podpu³kownik
Ppor. - podporucznik
Rez.- rezerwy
S³. zdr. - s³u¿by zdrowia
W st. sp. - w stanie spoczynku
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RELACJA Z WYJAZDU
LADAMI 16. PU£KU PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ NA WSCHÓD
W dniach 3-4 lipca 2007 r. odby³ siê wyjazd, ladami 16. Pu³ku Piechoty Ziemi tarnowskiej na
Wschód. Jego celem by³o dotarcie do miejsc zwi¹zanych z walkami tarnowskiego 16. p.p. w kampanii
wrzeniowej, uzyskanie nowych róde³ informacji i zebranie relacji od naocznych wiadków dzia³añ
wojennych z udzia³em tarnowskich ¿o³nierzy oraz nawi¹zanie wspó³pracy z miejscowymi przedstawicielami w³adz samorz¹dowych, maj¹cych w przysz³oci doprowadziæ do organizowania wspólnych uroczystoci powieconych walkom wrzeniowym 1939 r., a tak¿e wiêtom zwi¹zanym z 16. p.p. Uczestnikami wyjazdu byli: p³k Zdzis³aw Baszak (¿o³nierz 16. p.p.), Ryszard ¯¹d³o (Starostwo Powiatowe
w Tarnowie, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Tarnowie), Pawe³ Juko (historyk), Jerzy Rostkowski
(publicysta zwi¹zany z wiatowym Zwi¹zkiem ¯o³nierzy Armii Krajowej), Ewa Rostkowska (operator
filmowy). Przewodnikiem podczas pobytu na ziemi lubaczowskiej by³ dr Zygmunt Kubrak, historyk,
by³y Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie.
PRZEBIEG WYJAZDU
Dzieñ pierwszy - 3 lipiec
 Przyjazd do Lubaczowa.
 Spotkanie ze Starost¹ Lubaczowskim, Józefa Michalikiem (uczestniczyli w nim ponadto: Stanis³aw Piotr Makara  Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie i dr Zygmunt Kubrak  historyk,
regionalista). Efektem spotkania by³o ustalenie, i¿ zostanie nawi¹zana wspó³praca miedzy powiatem tarnowskim a lubaczowskim, dotycz¹ca obchodów rocznic i uroczystoci zwi¹zanych z wojn¹
obronn¹ 1939 roku, a w szczególnoci z walkami 16. p.p. na ziemi lubaczowskiej.
 wyjazd do Narola.
 Wizyta na cmentarzu parafialnym gdzie znajduje siê mogi³a zbiorowa ¿o³nierzy poleg³ych w tych
okolicach we wrzeniu 1939 r.
 Spotkanie z Burmistrzem Narola Stanis³awem Wosiem i Janem Wolañczykiem Inspektorem Urzêdu
Miasta i Gminy Narol, który jako przedstawiciel Burmistrza towarzyszy³ nam w zwiedzaniu miejsc
walk z wrzenia 1939 r.
 Wizyta u Aleksandra Skibickiego, mieszkañca Narola, wiadka walk we wrzeniu 1939 r., który
relacjonowa³ te wydarzenia. Aleksander Skibicki jest autorem ksi¹zki Marszruta ¿ycia w której przedstawia swoje losy wojenne m.in. udzia³ w walkach polskich si³ zbrojnych na Zachodzie.
 Zwiedzanie Izby Pamiêci w Lipsku ko³o Narola, gdzie w budynku dawnej szko³y zorganizowana
zosta³a ekspozycja broni i dokumentów zwi¹zanych z walkami Wojny Obronnej 1939 r. i okresu
okupacji.
 Wizyta na miejscu lokalizacji dawnej mogi³a ¿o³nierzy 6. Dywizji Piechoty Armii Kraków (w tym
równie¿ 16. p.p.), którzy polegli w walkach w Narolu w 1939 r. Pochowanych tam by³o 41 ¿o³nierzy i oficerów. Po wojnie zostali ekshumowani i przeniesieni na cmentarz wojenny w Zamociu.
Obecnie w miejscu tym znajduje siê obelisk upamiêtniaj¹cy te wydarzenia.
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Dzieñ drugi- 4 lipiec
 Zwiedzanie Muzeum Kresów w Lubaczowie.
 Wizyta w Cieszanowie, gdzie Dyrektor Miejscowego Orodka Kultury, Tomasz Róg wskaza³ w miejscowoci Nowe Sio³o dwór pañstwa Gnoiñskich, miejsce kapitulacja i z³o¿enia broni przez ¿o³nierzy
6 . Dywizji Piechoty.
 Przybycie na miejsce (w miejscowym kompleksie lenym) obrad sztabu 6. DP, w którym zapad³a
decyzja o kapitulacji jednostki.
 Rekonstrukcja wydarzeñ pod Hut¹ Ró¿anieck¹, miejscem potyczki plutonu ckm-ów, dowodzonego przez Zdzis³awa Baszaka (kompani szkolnej 16. p.p.), gdzie zosta³a rozbita niemiecka kompania piechoty Wehrmachtu.
 Wizyta u mieszkañca Huty Ró¿anieckiej, który by³ wiadkiem wydarzeñ z udzia³em kompanii
p³k Baszaka.
 Przybycie do Suca i spotkanie z proboszczem miejscowej parafii, który udostêpni³ ksiêgi parafialne. Pod dat¹ 16-17 wrzenia 1939 r. widniej¹ w nich zapiski wiadcz¹ce o walkach tocz¹cych
siê w tej miejscowoci i pobliskich okolicach.
 Powrót do Tarnowa.
Ryszard ¯¹d³o
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KONKURSY HISTORYCZNE
W ROKU SZKOLNYM 2007-2008
Organizowane przez Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie:

v kolejny III ponadpowiatowy konkurs wiedzy o marsza³ku Józefie Pi³sudskim (fina³: marzec 2008 r.
w Gimnazjum w Skrzyszowie), odpowiedzialny mgr Grzegorz Kubacki, doradca metodyczny z historii
SCE. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
v ponadpowiatowy konkurs wiedzy o powstaniach narodowych XVIII i XIX w. (kociuszkowskie 
listopadowe  styczniowe), (fina³: maj 2008 r., w - miejsce bêdzie podane), odpowiedzialny mgr Grzegorz
Kubacki, doradca metodyczny z historii SCE. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkó³ gimnazjalnych.
v ponadpowiatowy konkurs wiedzy o Polsce Jagiellonów (fina³: maj 2008 r. w  miejsce bêdzie podane), odpowiedzialny: mgr Grzegorz Kubacki, doradca metodyczny z historii SCE. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkó³ podstawowych.
Organizowane przez szko³y powiatowe:

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. Tadeusza Kociuszki w Rad³owie

33-130 Rad³ów ul Biskupska 2a; tel. (014) 6782024, 6782068
e-mail: zspradlow@op.pl www.zspradlow.ttk.pl
v VIII ponadpowiatowy konkurs A gdy wolnoci przyszed³ czas. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. Tadeusza Kociuszki w Rad³owie (przy wspó³pracy SCE w Tarnowie). (fina³ w dniach od 20 do
23 listopada 2007 r.). Konkurs przeznaczony dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych

v III powiatowy konkurs wiedzy o Bitwie pod £owczówkiem. Zespo³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy pod £owczówkiem (fina³: listopad 2007 r.). Konkurs przeznaczony dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
Organizatorzy zapraszaj¹ zainteresowanych uczniów i nauczycieli do wziêcia udzia³u w wy¿ej wymienionych konkursach.
Grzegorz Kubacki (doradca metodyczny SCE w Tarnowie do historii)
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Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Skrzyszowie

jest szko³¹ dzia³aj¹c¹ od 1 wrzenia 2002 r. Organem prowadz¹cym szko³ê
jest Powiat Tarnowski.
Po³o¿enie szko³y umo¿liwia dogodny do niej dojazd z wszystkich kierunków,
poniewa¿ przez Skrzyszów przebiegaj¹ linie komunikacyjne Tarnów-Ryglice, Tarnów-Tuchów, Tarnów-Pilzno.
Czêstotliwoæ odjazdu autobusów z przystanków po³o¿onych naprzeciwko
szko³y wynosi ok. 15 - 20 minut. Po³o¿enie szko³y i ma³a liczba uczniów
sprzyjaj¹ zapewnieniu im pe³nego bezpieczeñstwa w szkole, a tak¿e w drodze do niej.
Niewielka iloæ oddzia³ów klasowych i ma³o liczne klasy umo¿liwiaj¹ pe³n¹
podmiotowoæ uczniów w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuñczym.
Zajêcia edukacyjne z przedmiotów o rozszerzonej liczbie godzin prowadzone s¹ z podzia³em na ma³o liczne grupy. Daje to uczniom mo¿liwoæ pe³nej
realizacji ich indywidualnych zainteresowañ.
W sk³ad Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych wchodz¹ trzy
typy szkó³ kszta³c¹ce m³odzie¿ i doros³ych na ró¿nym poziomie.
S¹ to:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce - dla absolwentów gimnazjów, szko³a m³odzie¿owa o trzyletnim cyklu nauki, koñcz¹ca siê egzaminem maturalnym.
Zasadnicza Szko³a Zawodowa - dla absolwentów gimnazjów, szko³a m³odzie¿owa o dwuletnim lub trzyletnim cyklu kszta³cenia w zale¿noci od wybranego zawodu. Po ukoñczeniu szko³y zawodowej uczniowie mog¹ kontynuowaæ naukê w liceach uzupe³niaj¹cych.
Liceum Ogólnokszta³c¹ce Uzupe³niaj¹ce dla Doros³ych - dla absolwentów zasadniczych szkó³ zawodowych nowego typu.
Nauka trwa dwa lata, koñczy siê egzaminem maturalnym.
W ka¿dym roku szkolnym kandydaci do Liceum Ogólnokszta³c¹cego otrzymuj¹ propozycjê nauki w klasach o specjalizacji:
Klasa matematyczno - informatyczna: zwiêkszona liczba godzin matematyki i informatyki;
Klasa jêzykowa: zwiêkszona liczba godzin jêzyka angielskiego i jêzyka
niemieckiego;
Klasa sportowo - turystyczna: zwiêkszona liczba godzin geografii i drugiego jêzyka obcego;
Klasa po¿arniczo - ratownicza: zwiêkszona liczba godzin chemii, biologii i fizyki;
W ka¿dym roku szkolnym kandydaci do Zasadniczej Szko³y Zawodowej
otrzymuj¹ propozycjê nauki w klasach o dwu lub trzyletnim cyklu kszta³cenia:
Klasa wielozawodowa:
2-letnia: np. kucharz ma³ej gastronomii, lakiernik, sprzedawca, kominiarz,
posadzkarz, ogrodnik, blacharz, pszczelarz i inne,
3-letnia: np. cukiernik, fryzjer, elektromechanik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych, blacharz pojazdów samochodowych,
monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, operator urz¹dzeñ przemys³u szklarskiego, piekarz, stolarz, murarz i inne.
Kandydat sam wybiera zawód wg w³asnych zainteresowañ!
Kadra nauczycielska posiada odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne.
S¹ to g³ównie nauczyciele dyplomowani, a wiêc posiadaj¹cy najwy¿szy stopieñ awansu zawodowego nauczycieli.
Ponadto wielu z nich ci¹gle siê dokszta³ca - wiêkszoæ ukoñczy³a studia
podyplomowe z jednego lub dwóch kierunków, niektórzy s¹ w trakcie odbywania studiów, a pozostali uczestnicz¹ w ró¿nych formach doskonalenia zawodowego wewnêtrznego i zewnêtrznego.
Nauczyciele mianowani, kontraktowi oraz sta¿yci s¹ w trakcie odbywania
sta¿u zawodowego i ubiegaj¹ siê o kolejny stopieñ awansu zawodowego
nauczycieli.
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Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Ciê¿kowicach

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciê¿kowicach to du¿a i nowoczesna szko³a. W roku szkolnym 2007/2008 rozpoczê³o naukê 650 uczniów i s³uchaczy w 28 oddzia³ach na nastêpuj¹cych kierunkach kszta³cenia:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Liceum Profilowane, Technikum Hotelarskie, Technikum kszta³c¹ce w zawodzie kucharz, Technikum Organizacji
Us³ug Gastronomicznych, Technikum Agrobiznesu, Technikum Informatyczne, Kucharz Ma³ej Gastronomii, Zasadnicza Szko³a Rolnicza, Liceum Uzupe³niaj¹ce, Policealne Studium Zawodowe kszta³c¹ce w zawodzie technik informatyk, technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego,
technik administracji i technik hotelarstwa.
M³odzie¿ kszta³ci siê w systemie dziennym, a s³uchacze w systemie wieczorowym. Uczniowie ucz¹ siê jêzyków obcych w grupach
dostosowanych do ich umiejêtnoci jêzykowych. Szko³a dysponuje dobrze wyposa¿onymi klasopracowniami, posiadamy akredytacjê Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik informatyk, technik
organizacji us³ug gastronomicznych, technik agrobiznesu i kucharz ma³ej gastronomii.Absolwenci ZSOiZ uzyskuj¹ wysokie wyniki podczas
egzaminów maturalnych i zawodowych. W 2003 i 2005 roku absolwenci naszej szko³y zostali najlepszymi maturzystami powiatu tarnowskiego.
Szko³a nasza odnosi równie¿ szereg sukcesów sportowych w powiecie, województwie, a nawet kraju. Szczególne sukcesy m³odzie¿ odnosi
w pi³ce siatkowej dziewcz¹t i ch³opców oraz w podnoszeniu ciê¿arów. Obecnie do szko³y uczêszcza aktualna wicemistrzyni Polski Juniorek
M³odszych w podnoszeniu ciê¿arów i mistrzyni Polski i S³owacji w podnoszeniu ciê¿arów osób niepe³nosprawnych. ród³ami sukcesów jest
szereg zajêæ pozalekcyjnych.
Zespó³ kieruj¹cy szko³¹ to dyrektor mgr in¿. Andrzej Burnus, jego zastêpca mgr in¿. Marcin Wojnarowski, kierownik hali sportowej
mgr in¿. Micha³ Koralik oraz kierownik szkolnego schroniska m³odzie¿owego mgr Bogdan Strachowski.
Kadra Pedagogiczna to dobrze przygotowani do zawodu nauczyciele. Wiêkszoæ z nich posiada uprawnienia egzaminatorów OKE
z przedmiotów ogólnokszta³c¹cych i zawodowych. Nauczyciele dbaj¹ o przyjemn¹ atmosferê w szkole i dobre samopoczucie uczniów.
Absolwenci dobrze wspominaj¹ lata spêdzone w naszej szkole.
Kultywujemy nasze tradycje i dbamy o wychowanie patriotyczne m³odzie¿y, poniewa¿ ka¿dy powinien pamiêtaæ o swoich korzeniach,
bo patriotyzm i szacunek dla tradycji to dobre podstawy dla dalszego rozwoju. W rodowisku lokalnym szko³a postrzegana jako placówka
kszta³c¹ca dobrych fachowców w dziedzinie gastronomii.
Zespó³ Szkó³ nie ogranicza siê tylko do edukacji ale pe³ni równie¿ funkcjê lidera w ¿yciu kulturalnym gminy i rejonu. Przejawem tego jest
organizacja szeregu okolicznociowych imprez, uczestnictwo w programach promuj¹cych nasz¹ okolicê i pomoc potrzebuj¹cym.
W obecnym roku 17 listopada planowane s¹ obchody 50-lecia szko³y po³¹czone z wrêczeniem sztandaru szkole. Obchody rozpoczêto od organizacji w dniach 20-21 kwietnia Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoci Rolniczych przy cis³ej wspó³pracy z Akademi¹ Rolnicz¹ w Krakowie,
13 czerwca zorganizowano miêdzynarodowy turniej pi³ki siatkowej, 15  16 wrzenia organizowane bêd¹ zawody województwa ma³opolskiego UKS w pi³ce rêcznej dziewcz¹t i ch³opców. M³odzie¿ szko³y aktywnie uczestniczy w realizacji dwóch projektów Ocaliæ od zapomnienia,
przekazaæ potomnym realizowanego dziêki dofinansowaniu programu Dzia³aj Lokalnie V Polsko  Amerykañskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz programie wyrównywania usportowienia m³odzie¿y Razem Mamy Szanse.
Trwaj¹ prace zwi¹zane z wykonaniem sztandaru szko³y, wydaniem monografii oraz przygotowaniem uroczystoci rocznicowej.
Wszystkie dzia³ania s¹ mo¿liwe dziêki wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego w Tarnowie, Urzêdu Miasta i Gminy Ciê¿kowice oraz
¿yczliwoci rodowiska lokalnego.
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