
	 	 	 	 	 	 	 adeusz	Rudolf	Rykała	urodził	 się	5	 lutego	1900	roku.	Był	synem	Błażeja	 i	Marii	

z	 Koperków	 oraz	 przyrodnim	 bratem	 księdza	 Franciszka	 Maja.	 	 Uczęszczał	 do	

gimnazjum	w	Myślenicach.	Będąc	w	trzeciej	klasie,	uczeń	przerwał	naukę	 i	zaciągnął	

się	do	oddziałów	legionowych	w	1915	roku.	Służył	w	I	Brygadzie	Legionów	Polskich.	

Jak	 wynika	 z	 przekazów	 córki	 legionisty,	 Barbary	 Tessé,	 wstąpienie	 ochotnika	 do	

Legionów		wzbudziło	rozpacz	jego	matki.	Miała	ona	nadzieję,	że	syn	zostanie	księdzem.	

W	 ostatnich	miesiącach	wojny	 Tadeusz	 Rykała	 został	 członkiem	 Polskiej	 Organizacji	

Wojskowej	 i	 brał	 udział	 w	 rozbrajaniu	 austriackich	 żandarmów	 w	 Myślenicach	

i	Dobczycach.	

Po	odzyskaniu	niepodległości	

Tadeusz	Rykała	wstąpił	do	Wojska	

Polskiego	i	brał	udział	w	wojnie	

polsko-bolszewickiej.	Był	żołnierzem	

Grupy	Poleskiej,	którą	dowodził	

generał	Władysław	Sikorski.	

Wchodząc	w	skład	tego	zgrupowania	

Wojska	Polskiego,	myśleniczanin	

uczestniczył	w	walkach	o	Mozyrz.	

Miasto	to	znajdowało	się	na	prawym	

brzegu	Prypeci,	na	Białorusi.	

Na	początku	marca	1920	roku	

Grupa	Poleska	zorganizowała	śmiały	

wypad	na	Mozyrz,	który	zakończył	się	

pełnym	sukcesem.	Polskim	oddziałom	

udało	się	rozbić	bolszewicką	dywizję,	

opanować	stukilometrowy	odcinek	

Szliśmy	na	bolszewików	z	Józefem	

Piłsudskim.	Razem	z	kolegami	

z	Myślenic	(…)	byliśmy	w	V	Pułku	

Legionów.	Najgorzej	było	pod	

Warszawą.	Nazwaliśmy	to	

„Cudem	nad	Wisłą”	(…)	

Po	zwycięstwie,	de�ilowaliśmy	

prawie	boso,	biedni,	zmęczeni	

z	obdartymi	do	krwi	nogami	

lecz	z	podniesionymi	głowami.	

A	ludność	warszawska	sypała	

nam	pod	nogami	płatki	z	kwiatów.		

Wojnę	 polsko-bolszewicką	 Tadeusz	 Rykała	 zakończył	 w	 stopniu	 podchorążego.	

Według	przekazów	córki		Barbary	Tessé,	myśleniczanin	był	również	uczestnikiem	

Trzeciego	 Powstania	 S� ląskiego,	 które	 wybuchło	 w	 1921	 roku	 i	 miał	 walczyć	

w	Grupie	Destrukcyjnej	„Wawelberga”,	prowadzącej	działania	dywersyjne	przeciw	

wojskom	niemieckim.	Najcięższe	walki	w	 trakcie	Trzeciego	Powstania	S� ląskiego	

toczyły	 się	pod	Górą	S�w.	Anny.	Tam	również	pochodzący	z	Myślenic	powstaniec	

został	ranny.

Wraz	 z	 zakończeniem	 wojen	 	 o	 granice	 Rzeczypospolitej	 Tadeusz	 Rykała	 został	

przeniesiony	do	rezerwy.	W	okresie	pokoju	dokończył	edukację	w	szkole	przemysłowej	

w	Krakowie.	W	1928	roku	weteran	wojny	polsko-bolszewickiej	podjął	pracę	w	cegielni	

miejskiej	 w	 Myślenicach.	 Pracował	 tam	 najpierw	 jako	 maszynista	 parowy.	

W	 1932	 roku	 Rykała	 został	 kierownikiem	 myślenickiej	 cegielni.	 Myśleniczanin	 brał	

udział	w	wojnie	 obronnej	 z	 Niemcami	w	 1939	 roku,	walcząc	w	 szeregach	 12.	 pułku	

piechoty.	 	 Dostał	 się	 do	 niemieckiej	 niewoli,	 ale	 zbiegł	 z	 transportu	 do	 Niemiec	

i	 powrócił	 do	 Myślenic.	 Niezwykle	 chwalebnego	 czynu	 dokonał	 Tadeusz	 Rykała	

w	 styczniu	 1945	 roku.	 Uratował	 wtedy	 budynek	 myślenickiej	 cegielni	 przed	

wysadzeniem	przez	wycofujących	się	z	miasta	Niemców.	

Tadeusz	Rykała	zmarł	w	Myślenicach	9	sierpnia	1951	roku.	Uczestnik	I	i	II	wojny	

światowej	 oraz	 wojny	 polsko-bolszewickiej	 został	 pochowany	 na	 myślenickim	

cmentarzu.	W	 2005	 roku	 został	 on	 patronem	 jednej	 z	 ulic	 na	 terenie	Myślenic.	

Władze	miejskie	chciały	w	ten	sposób	upamiętnić	zasługi,	jakie	oddał	dla	Myślenic	

Tadeusz	Rykała.	
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na	 Polesiu	 na	 dwie	 części.	 Myśleniczanin,	 biorąc	 udział	 w	 walkach	 toczonych	 na	

niesprzyjającym	 terenie	 bagien	 poleskich,	 nabawiał	 się	malarii,	 która	 dokuczała	mu	

do	końca	życia.	Kiedy	wojna	z	Rosją	bolszewicką	zaczęła	wchodzić	w	decydującą	fazę,	

Tadeusz	 Rykała	 tra�ił	 do	 5.	 pułku	 piechoty	 Legionów.	 W	 szeregach	 tego	 regimentu	

wziął	udział	w	Bitwie	Warszawskiej	w	dniach	od	13	do	25	sierpnia	1920	roku.	5.	pułk	

piechoty	 wraz	 z	 innymi	 oddziałami	 tworzył	 elitarną	 1	 Dywizję	 Piechoty	 Legionów.	

Regiment	 uczestniczył	 w	 polskiej	 kontrofensywie	 znad	 Wieprza	 na	 skrzydło	 i	 tyły	

wojsk	bolszewickich,	która	rozpoczęła	się	16	sierpnia.	Pierwszego	dnia	kontrofensywy	

pułk,	 w	 którym	 służył	 były	 legionista,	 opanował	 Parczew,	 następnie	 zajął	 Białą	

Podlaską	 i	 Międzyrzecz.	 Tak	 o	 udziale	 Rykały	 i	 innych	 myśleniczan	 w	 zwycięskiej	

Bitwie	 Warszawskiej	 wspominał	 jego	 przyjaciel	 Antoni	 Szklarz	 w	 książce	 Barbary	

Tessé	Idę	do	moich	miłości…:

Tadeusz Rykała jako żołnierz 
Legionów Polskich 
(Zbiory Muzeum Niepodległości 
w Myślenicach) 

Tadeusz Rykała w 1926 roku 

(Zbiory Muzeum Niepodległości 

w Myślenicach)

Aniela Rykała z domu Stryszowska wraz z córkami, 

żona Tadeusza Rykały (Archiwum rodzinne Barbary Tessé) 

Grób Tadeusza Rykały na myślenickim cmentarzu

linii	kolejowej	oraz	rozerwać	siły

	siły	Armii	Czerwonej	operujące


