
OFIARY KATYNIA

Urodził się 17 czerwca 1896 roku w miejscowości Ruzdwiany w powiecie 

trembowelskim. W okresie międzywojennym był funkcjonariuszem Policji 

Państwowej w stopniu komisarza. We wrześniu 1939 roku Latkiewicz trafił do 

obozu jenieckiego w Ostaszkowie. Znalazł się na liście wywozowej NKWD 

z 5 kwietnia 1940 roku pod numerem 05/2 poz. 74. Został zamordowany 

w Kalininie. Funkcjonariusz przedwojennej policji był stryjem Zygmunta 

Latkiewicza, myślenickiego lekarza – pediatry.

Jan Latkiewicz
Urodził się 6 lutego 1911 roku w Dobczycach w powiecie myślenickim. Był 

synem Stanisława. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę powszechną. 

Edukację kontynuował w gimnazjum w Krakowie. W latach 30-tych Lichoń 

ukończył Oficerską Szkołę Piechoty w Zambrowie, uzyskując stopień 

podporucznika. Otrzymał przydział do 31. pułku piechoty w Sieradzu. 

Z jednostką tą wyruszył na front we wrześniu 1939 roku. Podczas kampanii 

wrześniowej dostał się do sowieckiej niewoli. Trafił do obozu jenieckiego 

w Kozielsku. Nazwisko oficera znalazło się na liście wywozowej polskich 

jeńców przez NKWD z 27 kwietnia 1940 roku. Figuruje pod numerem 52/2 poz. 

22. Julian Lichoń został zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 roku. 

W czasie ekshumacji dokonanej wiosną 1943 roku udało się zidentyfikować 

ciało ppor. Lichonia.

Julian Lichoń
Urodził się 5 stycznia 1911 roku w Grębałowie w powiecie krakowskim, jako 

syn Franciszka. Ukończył gimnazjum w Krakowie. W latach 30-tych, aż do 

wybuchu wojny, sprawował funkcję sekretarza Urzędu Gminy w Sieprawiu. Był 

animatorem sportu i działaczem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 

w rodzinnym Grębałowie. Był oficerem Wojska Polskiego - podporucznikiem 

rezerwy. We wrześniu 1939 roku trafił do sowieckiej niewoli i został 

osadzony w Kozielsku. Zamordowany przez NKWD w Katyniu wiosną 1940 roku.

Antoni Łach

Urodził się 10 listopada 1902 roku w Gdowie w powiecie myślenickim 

(obecnie wielickim). Był synem Jana. Uczęszczał najpierw do Wyższej Szkoły 

Przemysłowej w Krakowie, a później do Szkoły Morskiej w Tczewie. Ukończył 

Szkołę Podchorążych Piechoty w Warszawie i Oficerską Szkołę Marynarki 

Wojennej w Toruniu, uzyskując stopień podporucznika w 1927 roku. Będąc 

oficerem, Narcyz Małuszyński podjął służbę w Dowództwie Marynarki Wojennej 

w Warszawie. Następnie w 1928 roku przeszedł do Dowództwa Flotylli 

Rzecznej w Pińsku, awansując jednocześnie na stopień porucznika. 

We flotylli służył do wybuchu wojny. W 1936 roku objął dowództwo monitora 

„Sikorski”. Rok później uzyskał awans na kapitana marynarki. We wrześniu 

1939 roku walczył w składzie pińskiej flotylli. Został wzięty do niewoli 

przez oddziały Armii Czerwonej pod koniec września pod Mokranami. Sowieci 

osadzili oficera w obozie w Kozielsku. Kapitan widnieje na liście wywozowej 

jeńców NKWD z Kozielska z 16 kwietnia 1940 roku pod numerem 036/4 poz. 39. 

Narcyz Małuszyński został zamordowany w Katyniu. W czasie ekshumacji 

prowadzonej w Katyniu przez Międzynarodową Komisję w 1943 roku udało się 

zidentyfikować ciało kapitana Flotylli Rzecznej w Pińsku (pozycja numer 869). 

Narcyz Małuszyński

Odznaczony: Medalem Pamiątkowym Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.

Urodził się 16 kwietnia 1904 roku w Myślenicach. Był synem Józefa i Marii 

z Krupków. Uczęszczał do gimnazjum w Wadowicach, gdzie złożył egzamin 

dojrzałości. Następnie podjął studia na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uzyskał dyplom magistra farmacji. 

Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii został mianowany 

podporucznikiem rezerwy, otrzymując przydział do 5. dywizjonu artylerii 

konnej. Stanisław Maszewski był farmaceutą i dzierżawcą apteki 

w Kolbuszowej. W połowie lat 30-tych absolwent Wydziału Farmaceutycznego 

UJ został przeniesiony do korpusu oficerów zdrowia. Wraz z przydziałem 

otrzymał awans na porucznika (ze starszeństwem od 18 marca 1939 roku). 

W czasie kampanii wrześniowej wzięty do sowieckiej niewoli. Przebywał 

w obozie jenieckim w Starobielsku (Lista Starobielska 2170). Porucznik 

Maszewski został zamordowany przez NKWD w Charkowie. W 2007 roku otrzymał 

pośmiertny awans na stopień kapitana Wojska Polskiego.

Stanisław Maszewski

Urodził się 10 kwietnia 1889 roku w Harbutowicach w powiecie wadowickim 

(obecnie powiat myślenicki). Był synem Józefa. Po ukończeniu gimnazjum 

w Krakowie w 1908 roku podjął studia na Wydziale Inżynierii Leśnej na 

Akademii Ziemskiej w Wiedniu. Na uczelni tej uzyskał dyplom inżyniera 

leśnika. W czasie I wojny światowej inżynier leśnik służył w armii 

austriackiej w 56. pułku piechoty, a następnie w 16. pułku strzelców. 

Walczył najpierw na froncie wschodnim, a później także na froncie włoskim. 

W 1918 roku Tadeusz Miśko ukończył Szkołę Oficerów Rezerwy w Opawie, 

uzyskując stopień podporucznika. Wraz z odzyskaniem niepodległości weteran 

c. k. armii zaciągnął się do Wojska Polskiego. Służył w 20. pułku piechoty 

i w szeregach tego regimentu wziął udział w walkach z Ukraińcami, 

m.in. w obronie Lwowa i w wojnie z bolszewikami. W czasie walk z Armią 

Czerwoną w 1920 roku oficer zmienił przydział i służył w 4. pułku strzelców 

podhalańskich. Po wojnie polsko-bolszewickiej został przeniesiony do 

rezerwy jako porucznik. W okresie międzywojennym Tadeusz Miśko pracował 

jako inżynier leśnik na terenie województw poznańskiego i bydgoskiego. 

W czasie mobilizacji ogłoszonej w sierpniu 1939 roku oficer został 

zmobilizowany i znalazł się w sztabie Dowództwa Okręgu nr VIII w Toruniu. 

Po 17 września 1939 roku porucznik znalazł się na wschodzie 

Rzeczypospolitej. Po wzięciu do niewoli oficer Wojska Polskiego trafił do 

obozu w Kozielsku. Figurował na liście wywozowej NKWD kozielskiego obozu 

z dnia 13 kwietnia 1940 roku pod numerem 029/4 poz. 18. Porucznik został 

zamordowany w Katyniu.

Tadeusz Miśko
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