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Urodził się 16 maja 1909 roku w Dobczycach w powiece myślenickim, 

w rodzinie rzemieślniczej (był synem Piotra). W rodzinnej miejscowości 

ukończył szkołę powszechną, zaś w Myślenicach uczęszczał do gimnazjum. 

Po ukończeniu szkoły średniej Ścibor pracował w warsztacie ojca jako 

kołodziej. W 1930 roku rzemieślnik ukończył szkołę podchorążych 

rezerwy piechoty, która funkcjonowała przy 20. pułku piechoty 

w Krakowie. Po ukończeniu podchorążówki awansował na podporucznika. 

W 1932 roku jako oficer służby stałej otrzymał przydział do batalionu 

„Iwaniec” wchodzącego w skład pułku Korpusu Ochrony Pogranicza 

„Wilejka”. Oficer walczył w szeregach pułku KOP z oddziałami Armii 

Czerwonej po 17 września 1939 roku. Został wzięty do sowieckiej 

niewoli w okolicach Lidy 19 września. Podporucznik trafił do obozu 

jenieckiego w Starobielsku. W grudniu 1939 roku zdołał wysłać z obozu 

kartkę do żony Jadwigi, w której napisał, że przebywa na terenie 

Związku Sowieckiego. Nazwisko oficera figuruje na wykazie NKWD jeńców 

obozu w Starobielsku pod pozycją 3855. Piotr Ścibor został zamordowany 

w Charkowie. W 1940 roku żona oficera Jadwiga wraz z dwuletnią 

córeczką Martą zostały deportowane w głąb Związku Sowieckiego. Córka 

zmarła na Syberii. Żona przeżyła zesłanie i po wojnie powróciła do 

kraju. Jadwiga Ścibor zamieszkała u rodziny męża w Dobczycach.

Mieczysław Targowski urodził się 1 stycznia 1891 roku w Tokarni 

w powiecie myślenickim. Przyszedł na świat w rodzinie ziemiańskiej, był 

synem Józefa Bolesława i Zofii ze Skowrońskich. W rodzinnej miejscowości 

ukończył szkołę powszechną. Edukację kontynuował w Gimnazjum 

im. św. Jacka w Krakowie (szkołę tę ukończył w 1908 roku). Po szkole 

średniej Mieczysław Targowski podjął studia. Rozpoczął je w Wyższej 

Szkole Rolniczej w Wiedniu, a dokończył w Akademii Rolniczej w Dublanach. 

Po zdaniu egzaminów w 1914 roku pochodzący z Tokarni ziemianin uzyskał 

dyplom inżyniera – agronoma. Na początku I wojny światowej zaciągnął się 

do Legionów Polskich, służył w 3. szwadronie 2. pułku ułanów. W szeregach 

tego regimentu służył w kolejnych kampaniach: karpackiej, bukowińskiej 

oraz wołyńskiej. W listopadzie 1916 roku Targowski został mianowany 

chorążym kawalerii. Po kryzysie przysięgowym w lecie 1917 roku uzyskał 

urlop dla potrzeb rolnictwa. Wykorzystał go na prowadzenie majątku 

rodzinnego w Tokarni. W listopadzie 1918 roku rozpoczął służbę jako 

podporucznik Wojska Polskiego. Wkrótce jednak został przeniesiony do 

rezerwy. Kiedy wojna polsko-bolszewicka wchodziła w decydującą fazę 

Targowski w sierpniu 1920 roku znalazł się w służbie czynnej. Jako 

ochotnik został oficerem szwadronu zapasowego 6. pułku ułanów. Po 

zakończeniu działań wojennych z Rosją bolszewicką ziemianin został 

przeniesiony do rezerwy, zweryfikowany jako porucznik rezerwy kawalerii. 

W okresie międzywojennym aż do wybuchu wojny były legionista gospodarował 

w swoim majątku obejmującym kilkaset hektarów w Tokarni. W kampanii 

wrześniowej Targowski walczył w 5. dywizjonie taborów z Bochni. Po 17 

września 1939 roku wraz z grupą oficerów z tego dywizjonu znalazł się na 

terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Sowieci osadzili go w obozie 

jenieckim w Starobielsku. Jego nazwisko znalazło się na wykazie NKWD 

jeńców obozu starobielskiego pod pozycją 3308. Wiosną 1940 roku został 
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zamordowany w Charkowie. 

Pochodził z Dobczyc w powiecie myślenickim. Był porucznikiem Wojska 
Polskiego i ofiarą zbrodni katyńskiej.

Urodził się 5 lipca 1893 roku we wsi Konina w powiecie limanowskim. Był 
synem Jakuba i Zofii z Wojtyczków. Po ukończeniu szkoły powszechnej 
w Mszanie Dolnej uczęszczał najpierw do gimnazjum w Myślenicach, a później 
w Krakowie. Przed I wojną światową Zapała aktywnie działał w strukturach 
Polskich Drużyn Strzeleckich w Myślenicach. W 1913 roku rozpoczął studia 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia zmuszony był 
przerwać kiedy wybuchła I wojna światowa. Od 1914 roku do 1918 roku Zapała 
służył w armii austriackiej, awansując na podporucznika. Po powrocie 
z frontu wiosną 1918 roku oficer został komendantem dworca kolejowego 
Kraków – Płaszów. W listopadzie 1918 roku zaciągnął się jako ochotnik do 
Wojska Polskiego. Służył kolejno w 18. pułku piechoty, w 20. pułku 
piechoty, a następnie w dowództwie 11. Dywizji Piechoty. W maju 1920 roku 
na własną prośbę został przeniesiony do żandarmerii polowej Wojska 
Polskiego. Po zakończeniu działań wojennych zweryfikowany w stopniu 
kapitana żandarmerii. W okresie międzywojennym służył w żandarmerii 
polowej. W 1932 roku awansował na stopień majora i objął dowództwo 
1. Dywizjonu Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. W czasie kampanii 
wrześniowej Zapała prawdopodobnie został przydzielony do Oddziału II 
Sztabu Generalnego, którego zadaniem było prowadzenie działań wywiadowczych. 
Oficer został aresztowany przez NKWD w Probużnej w powiecie kopyczynieckim. 
Major Jakub Zapała był więziony na terenie Ukrainy. Jego nazwisko 
znalazło się na liście wywozowej NKWD pod numerem 057/3. Oficer został 
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zamordowany prawdopodobnie na Ukrainie w 1940 roku.

Urodził się 9 grudnia 1887 roku w Stanisławowie. Był synem Wincentego 
i Bronisławy. W rodzinnym mieście ukończył szkołę powszechną oraz 
Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze. Następnie podjął studia na Akademii 
Weterynaryjnej we Lwowie. Po studiach pracował jako weterynarz powiatowy 
w Czartkowie na Podolu. Przed I wojną światową jako ochotnik odbył 
jednoroczną służbę wojskową w armii austriackiej. Służył w pułku 
dragonów w Stanisławowie, w którym uzyskał stopień oficerski. Ziarkiewicz 
był uczestnikiem I wojny światowej. Walczył jako porucznik na froncie 
włoskim. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku wstąpił do Wojska 
Polskiego, otrzymując stopień rotmistrza. Oficer pełnił funkcję lekarza 
weterynarii w Podolskiej Brygadzie Kawalerii w Stanisławowie. Rotmistrz 
był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, a po jej zakończeniu 
przeszedł do rezerwy i podjął pracę kierownika rzeźni miejskiej 
w rodzinnym Stanisławowie. W czasie mobilizacji w sierpniu 1939 roku 
otrzymał przydział do Podolskiej Brygady Kawalerii. Z jednostką tą 
uczestniczył w kampanii wrześniowej. Po 17 września 1939 roku został 
wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną i osadzony w obozie jenieckim 
w Starobielsku. Stamtąd wysłał wiadomość do żony Janiny. Nazwisko 
oficera widnieje na wykazie jeńców obozu starobielskiego – pozycja numer 
1166. Wiosną 1940 roku Adam Ziarkiewicz został zamordowany przez NKWD 
w Charkowie. Wyruszając na wojnę, oficer pozostawił w domu żonę i czwórkę 
dzieci. Wdowa po nim – Janina Ziarkiewicz mieszkała w Myślenicach od 
1948 roku aż do swojej śmierci w 1962 roku. W mieście nad Rabą mieszkał 
i pracował także syn Adama Ziarkiewicza – Stanisław Witold. Był on 
dyrektorem Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych. Obecnie w Myślenicach 
mieszka wnuczka zamordowanego w Charkowie oficera – dr Antonina 
Ziarkiewicz-Sebesta.


