W sierpniu 1939 r. 16 pp, którym dowodził wówczas ppłk Rudolf
Matuszek, został zmobilizowany alarmowo i wraz z innymi oddziałami
6 Dywizji Piechoty rozmieszczony jako odwód pod Zatorem.
1 września 1939 r. po ciężkich bojach pod Pszczyną niemiecka
5. Dywizja Pancerna przełamała polskie linie obronne. Dzień później,
II i III batalion - odwody 16 pp - zostały rzucone do powstrzymania
pancernej jednostki niemieckiej pod Ćwiklicami. Po wyjściu z lasu,
na odkrytym terenie, bataliony zostały zdziesiątkowane,
poległo
217 żołnierzy. Nocą z 3 na 4 września, żołnierze z mieszanej grupy
bojowej (m.in.: I i IV batalion oraz pluton przeciwpancerny 16 pp, bateria
artylerii 6 pal, trzy plutony kompanii Obrony Narodowej „Kęty” z
batalionu „Oświęcim” oraz żołnierze z 12 i 20 pp) dowodzonej przez
majora Piotra Rybę przeprawili się przez Wisłę. Podczas przebijania się
przez pierścień okrążenia w kierunku Oświęcimia grupa mjr. Ryby
zaatakowała i rozproszyła sztab niemieckiej 5 Dywizji Pancernej
w pałacyku pod Rajskiem. Na skutek ciężkich strat poniesionych w bitwie
jedynie nielicznym żołnierzom udało się sforsować Sołę pod Osiekiem
i przedostać się do sztabu 6 Dywizji Piechoty znajdującego się
w Skawinie. Podobnie jak grupa mjr. Ryby walczyły inne, odcięte
od pułku oddziały. 7 i 8 września 16 pp walczył pod Radłowem
i Biskupicami Radłowskimi w obronie przepraw na Dunajcu, a następnie
wycofał się na wschód, tocząc dalsze boje nad Tanwią, w okolicach Rawy
Ruskiej. 17 i 18 września pod Tokarami i Psarami żołnierze
16 pp oddali ostanie strzały w kampanii wrześniowej. Większość oficerów
pułku trafiła do obozów jenieckich, ppłk Rudolf Matuszek był jeńcem
oflagu w Murnau, skąd został wyzwolony przez wojska amerykańskie
w 1945 r.

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNOKRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ „ZIEMI TARNOWSKIEJ” W TARNOWIE

REGULAMIN XVIII
RAJDU PATRIOTYCZNO TURYSTYCZNEGO PO TARNOWIE
SZLAKAMI ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

TARNÓW 27 WRZEŚNIA 2019 r.

I. ORGANIZATOR RAJDU:
Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej” oraz Komisja Krajoznawcza i Turystyki Pieszej, przy
wsparciu TCI i UM Tarnowa

II. CELE RAJDU:
• Uczczenie 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej;
• Uczczenie 80 rocznicy napaści Rosji Radzieckiej na Polskę;
• Zapoznanie uczestników z historią II Wojny Światowej na terenie Tarnowa i Ziemi
Tarnowskiej;
• Poznanie Miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się na terenie Tarnowa;
• Zachęcenie młodzieży do zdobywania Odznaki Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej
po Ziemi Tarnowskiej.
III. TRASY RAJDU:
1. Tarnów (zbiórka uczestników pod gmachem dworca kolejowego, pod tablicą
upamiętniającą wybuch bomby na dworcu tarnowskim) – Planty Kolejowe – ul.Narutowicza
– ul. Urszulańska – ul. Bema – ul. NMP – ul. Konarskiego (gmach więzienia) – ul. J.
Dąbrowskiego – Tarnów pl. Ofiar Stalinizmu.
2. Tarnów Dworzec PKS - tablica informująca o historii pocisku V2, ul. Krakowska,
ul. Ujejskiego, ul. Mościckiego, pomniki 16 pp. „Ziemi Tarnowskiej” i muzeum AK, ul.
Szkotnik - pomnik 14 Pułku Kołobrzeskiego, Al. Solidarności, ul. Mickiewicza, ul.
Piłsudskiego- Pałac Młodzieży, dawny szpital wojskowy, ul. Legionów – tablica mjr
Sucharskiego, ul. bł. ks. Romana Sitki, Al. MB. Fatimskiej - pomnik 5 Pułku Strzelców
Konnych, ul. Bożnic, Pl. Ofiar Oświęcimia - pomnik I transportu do KL Auschwitz,
ul. Dębowa, Tarnów pl. Ofiar Stalinizmu.
3. Tarnów (zbiórka uczestników przed bramą wejściową na Cmentarz Komunalny w
Krzyżu) – Cmentarz Komunalny w Krzyżu – ul. Krzyska – ul. Szpitalna – kościół p.w. MB
Fatimskiej – ul. MB Fatimskiej - pomnik 5 Pułku Strzelców Konnych, ul. Bóżnic – Tarnów
pl. Ofiar Stalinizmu.
IV. PROGRAM RAJDU:
Dnia 27 września 2019 r. drużyny rozpoczynają wędrówkę z takim wyliczeniem, aby
zgłosić się na placu Ofiar Stalinizmu, przy Pomniku Ofiar Stalinizmu o godz. 1130. Pod
pomnikiem nastąpi zakończenie Złazu, na które złoży się:
•
Uroczyste zapalenie zniczy;
•
Pogadanka o sytuacji w Tarnowie w czasie II Wojny Światowej;
•
Wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych za udział w Rajdzie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:
1. W imprezie mogą brać udział drużyny o dowolnej liczbie osób.
2. Młodzież zgłaszają: szkoły, drużyny ZHP, SKKT - PTTK i inne.
3. Młodzież szkolna może brać udział tylko pod opieką wyznaczonych przez Dyrekcję
Szkoły opiekunów.
4. Zgłoszenia drużyn powinno być potwierdzone przez Dyrekcję Szkoły lub organizację
zgłaszającą oraz zawierać numer telefonu kontaktowego i adres email do opiekuna grupy.
5. Zgłoszenia z podaniem wybranej trasy wraz z listą uczestników i opiekunów oraz
z wpłatą należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r.

w: BIURZE ODDZIAŁU PTTK ZIEMI TARNOWSKIEJ
ul. Żydowska 20
33 – 100 Tarnów
tel: 48 14 655 43 52
e-mail: poczta@tarnow.pttk.pl
Wpłata na Rajd wynosi: 12 zł (słownie: dwanaście złotych) od osoby.
Członkowie PTTK: 10 zł (słownie dziesięć złotych) od osoby.
6. Zgłoszona drużyna powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz ubiór
dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych.
7. Obowiązek ubezpieczenia uczestników ciąży na jednostce zgłaszającej.
8. W przypadku niesprzyjającej pogody, czy innych przeszkód niezależnych
od organizatorów, kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo do zmiany: tras,
terminu Rajdu oraz czasu zakończenia Rajdu.
9. Brak uczestnictwa w Rajdzie powoduje utratę wpisowego.
VI. ORGANIZATORZY RAJDU ZAPEWNIAJĄ:
• pamiątkowy znaczek typu „button”;
• punkty do OTP, Odznak Regionalnych, ROK;
• pamiątkowy puchar dla najliczniejszej drużyny na Rajdzie (minimum 50 osób)
• dla każdej drużyny pamiątkowy dyplom i drobny upominek;
• fachową obsługę tras Rajdu przez przewodników i przodowników GOT

W opracowaniu powyższego Regulaminu wykorzystano wiadomości ze stron internetowych:
•
www. armiakrajowa.org.pl;

