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Mieczysław Kozłowski

Mieczysław Kozłowski urodził się 4 października 1923 roku w Rzykach 

w powiecie wadowickim.
Działał w konspiracji, w szeregach Tajnej Organizacji 

Niepodległościowej. Został wywieziony do Niemiec na roboty 
przymusowe, skąd zbiegł. W 1943 roku nawiązał kontakt z grupą 

dywersyjną Orzeł Biały Śląskiego Okręgu AK. Po jej rozbiciu przedostał dywersyjną Orzeł Biały Śląskiego Okręgu AK. Po jej rozbiciu przedostał 
się do generalnego gubernatorstwa gdzie miał działać w AK między 

innymi w szeregach oddziału ,,Surowiec” ppor. Gerarda Woźnicy 
„Hardego”, który uczestniczył w walkach o Maków Podhalański. 

Podczas śledztwa Mieczysław Kozłowski wyznał, że za działalność w 
AK został odznaczony krzyżem Virtuti Militari oraz Srebrnym Krzyżem 

Zasługi, jednak tych informacji nie potwierdzają żadne inne źródła.



W maju 1945 roku został zatrzymany przez sowietów, a po miesiącu został zwolniony. Jeszcze w tym samym roku wspólnie 

z dezerterami MID WP Leonem Wołkiem i Konstantyn Ogiegło zorganizował oddział partyzancki, używając nazwy AK, 
którym dowodził pod pseudonimem ,,Żbik”. Grupa liczyła około siedem - osiem osób i dokonała kilkunastu akcji, takich jak 

rozbrojenie funkcjonariusza UB, kolportowanie ulotek o treści antykomunistycznej. Grupie tej przypisano również 
zastrzelenie żołnierza WP w sierpniu 1945 roku w Rzykach. ,,Żbik” o tych wydarzeniach pisał tak: 

„partyzanci nie rabują – nie strzelają do Polskiej Armii. Żołnierz który został zabity w Rzykach nie został raniony kulą 
żołnierza AK, lecz bandytów. Czterech przyłapanych zostało rozstrzelanych dnia 8.9.45r. nad Potrójną”.

Cały oddział ujawnił się 20 października 1945 r. w Bielsku.
W styczniu 1946 r. Mieczysław Kozłowski został na krótko zatrzymany przez UB w Wadowicach. Zwolniony w lutym, 

postanowił znów wrócić do konspiracji i nawiązał kontakt z oficerem NZW kpt. Stefanem Sordylem „Odrowążem”. Wiosną 
na jego rozkaz ponownie, w oparciu o dawnych podkomendnych, zorganizował oddział partyzancki „Błysk”, podlegający 

NZW, a następnie Armii Polskiej w Kraju – działającej na południu Polski organizacji konspiracyjnej, zbudowanej przez 
ppłk. Aleksandra Dellmana „Urbana”, oficera WP i AK, która latem 1946 r. podporządkowała sobie struktury wadowickiego 

NZW. Oddział „Błysk” działał w zachodniej części pow. wadowickiego, a także w powiatach bielskim, żywieckim i 
chrzanowskim. Osłabiał struktury komunistycznej władzy, rozbijając posterunki MO w Wieprzu, Babicach, Wilamowicach i 

Kętach oraz dokonując akcji wymierzonych w członków PPR i współpracowników bezpieki. 
Oddział „Błysk” został rozbity latem 1946 r. przez funkcjonariuszy PUBP. Jeden z aresztowanych zdradził bezpiece 

informacje o grupie i miejscu pobytu dowódcy. Kilkoro partyzantów w tym Kozłowski zostało aresztowanych. 



Mieczysława Kozłowskiego osadzono w areszcie PUBP w Wadowicach, a następnie w Krakowie. Śledztwo przeciwko 

„Buntowi”, jego podkomendnym i współpracownikom, objęło 18 osób i było prowadzone wyjątkowo brutalnie (katowano 
aresztantów, jeden z zatrzymanych zginął, rzekomo wieszając się na pasku od spodni w celi). Posiedzenie WSR w Krakowie 

rozpoczęło się 2 grudnia na sesji wyjazdowej w Wadowicach, w gmachu tamtejszego Sądu Okręgowego. Na czas przewozu 
zatrzymanych i procesu miasta pilnowały wzmocnione siły wojska, KBW i UB.

Wyrok został ogłoszony 4 grudnia 1946 roku. Sąd ogłosił Kozłowskiego winnym i skazał go na karę śmierci, utratę praw 
publicznych i obywatelskich na zawsze oraz przepadek mienia. W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że spośród oskarżonych to 

Kozłowski jako dowódca ponosi największą odpowiedzialność, skład sędziowski ocenił, że zdobyte w AK odznaczenia 
przemawiają na korzyść skazanego. Kozłowski został osadzony w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. 

Mieczysława Kozłowskiego rozstrzelano rankiem 17 stycznia 1947 roku w więzieniu Montelupich. Plutonem egzekucyjnym 
dowodził funkcjonariusz UB Stanisław Gębala. ,,Bunto” został pochowany potajemnie 20 stycznia 1947 roku na cmentarzu 

Rakowickim w Krakowie. 
Decyzją z dnia 2 grudnia 1999 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Wydział III Karny, obradujący na wniosek Związku 

Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział w Krakowie, unieważnił wyrok w 1947 roku, uznając że działalność 
Mieczysława Kozłowskiego miała na celu zwalczanie ówczesnego ustroju Polski i odzyskanie niepodległości. 

Krakowski IPN odnalazł szczątki Mieczysława Kozłowskiego w 2019 roku na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Jego ciało 

zostało pochowane na parafialnym cmentarzu w Rzykach 19 października 2020 roku.



Nagrobek Mieczysława Kozłowskiego w Rzykach



Mieczysław Wądolny
Mieczysław Wądolny urodził się 24 września 1919 roku w Łękawicy.

W 1943 roku Mieczysław Wądolny wstąpił do Oddziału Specjalnego 
Ludowej Straży Bezpieczeństwa „Grań”. 26 stycznia 1945 roku 

Armia Czerwona zajęła Wadowice. Liczono na przejęcie lokalnych 
struktur władzy i stworzenie posterunków milicji. Wądolny zgłosił się 

do milicji obywatelskiej i zaczął pracować w wadowickiej komendzie 
MO jako kierowca. W 1945 roku NKWD i UB zaczęły nasilać 

działanie represyjne. Nasilały się aresztowania, a niektórzy powracali 
do działalności partyzanckiej. We wrześniu 1945 roku szef 

wadowickiego UBP nakazał rewizję w domu Wądolnego. Znaleziono 
tam kilka niemieckich automatów, pepesz, kilka tysięcy sztuk 

amunicji oraz granaty. 



Wądolnego osadzono w areszcie, jednak po pięciu dniach udało mu się stamtąd uciec, dzięki pomocy współtowarzyszy 

pracujących w MO. jeszcze w tym samym miesiącu Wądolny zorganizował oddział partyzancki, nad którym objął 
dowództwo pod pseudonimem ,,Granit”, później ,,Mściciel”. Pod koniec roku oddział liczył około 30 ludzi i zaczął 

występować pod kryptonimem ,,Burza”. Wądolny mianował podoficerów, wyznaczył dowódców drużyn oraz zażądał by 
przestrzegano rygoru wojskowych. O planach miejscowego UB i wojska informowali ,,Mściciela” ludzie, którzy nie zostali 

zdekonspirowani w szeregach milicji i innych służb. Jedną z metod walki z komunistyczną władzą była; likwidacja 
posterunków MO. Rozbrajano milicjantów, niszczono znajdującą się na posterunkach dokumentację, spisy ludności, akta 

podatkowe i kontyngentowe. Partyzanci rozbili posterunki MO w Babicach, Wieprzu, w Makowie Podhalańskim, Zawoi, 
Mucharzu, Stryszowie oraz w Zembrzycach. Starali się również chronić miejscową ludność przed bandami rabunkowymi.

Powiat wadowicki oraz nowotarski były tymi rejonami, które stanowiły największe zagrożenia dla władzy. Pomimo dużego 
nasycenia tych ziem wojskiem przewaga należała do podziemia. Władza swoje wpływy miała jedynie w mieście Wadowice i 

sąsiadującymi miejscowościami, pozostałe rejony, zwłaszcza południowa i północna część powiatu znajdowały się pod 
kontrolą podziemia. Miejsca, w których władzę przejmowały silne oddziały podziemia, były bezpieczne dla ludności. Było to 

ogromnym problemem dla władzy. 

Początkowo partyzanci ,,Mściciela” działali samodzielnie. W 1946 roku stali się oni jedną z jednostek bojowych krakowskiej 
organizacji zbrojnej pod nazwą Armia Polska w Kraju. Prawdopodobnie za pośrednictwem APwK oddział Wądolnego został 
podporządkowany Józefowi Kurasiowi ,,Ogniowi” - dowódcy największego zgrupowania partyzanckiego w Krakowskiem.



12 stycznia 1947 roku na stacji PKP w Wadowicach została przypadkowo 
zatrzymana łączniczka niosąca meldunki dla,,Mściciela”. PUBP wydobył od niej 
szczegółowe informacje na temat miejsca jego pobytu w Łękawicy. Akcję 
rozpoczęto 2 dni później o świcie. Wądolny ujrzał napastników gdy znajdowali 
się około 200 metrów od zabudowań. Strzelając z automatu próbował się cofać 
do pobliskiego lasu, lecz tam KBW miało już wcześniej ustawione stanowiska 
erkaemów. Wądolny został trafiony w rękę. Zaczął uciekać w stronę domów i 
zagajnika. Kiedy jednak cały zagajnik został otoczony, stało się oczywiste, że zagajnika. Kiedy jednak cały zagajnik został otoczony, stało się oczywiste, że 
Wądolny nie ma szans na ucieczkę. Mieczysław Wądolny podłożył sobie granat 
pod brzuch i wyciągnął zawleczkę.

Nigdy nie odnaleziono grobu Mieczysława Wądolnego. Komunistyczny aparat 
bezpieczeństwa podjął działania mające na celu zafałszowanie prawdziwych 
okoliczności śmierci ,,Mściciela”.



Rozbicie więzienia św. Michała w Krakowie

18 sierpnia 1946 roku doszło do udanej akcji odbicia swoich kolegów przez uzbrojoną grupę żołnierzy niepodległościowego 

podziemia podporządkowanego majorowi Józefowi Kurasiowi „Ogniowi”. Zostali oni uwięzieni przez Urząd Bezpieczeństwa 
w więzieniu przy ulicy Senackiej w Krakowie. Cała akcja rozegrała się w niedzielny poranek, kiedy to pod wspomniany 

budynek od strony ulicy Grodzkiej podjechał samochód ciężarowy, w którym znajdowało się kilku żołnierzy, a wśród nich 
dowodzący tą operacją Jan Janusz ,,Siekiera”. Natomiast od strony plant na miejsce operacji wkroczyła ekipa na czele ze 

Zdzisławem Lisikiem ,,Mścicielem”. Zdzisławem Lisikiem ,,Mścicielem”. 

W tym samym czasie do działania przeszła grupa uzbrojonych więźniów, którymi kierował Bolesław Pronobis ,,Ikar”. 

osadzonyM udało się sukcesywnie rozbroić pilnujących  ich strażników i otworzyć kolejne cele. Po opanowaniu prawie 
całego obiektu otwarto bramę, dzięki czemu 64 osoby mogły odzyskać wolność. Około 30 osób przetransportowano 

ciężarówką w pobliże Miechowa. Natomiast reszta na własną rękę rozproszyła się na terenie miasta. Dalsze losy uwolnionych 
są tragiczne, większość z nich w bardzo krótkim czasie została przez komunistyczną bezpiekę powtórnie aresztowana. Jednak 

pomimo tragicznego końca wydarzenie to było dotkliwą kompromitację organów wprowadzających ,,nowy porządek” w 
powojennej Polsce.
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