


Katecheza 
Temat: Ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń -     

męczennik za wiarę. 
 
Ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, pierwszy polski 
Kapelan wyniesiony przez Kościół na ołtarze, to także 
jeden z najbardziej zasłużonych oficerów Marynarki 
Wojennej RP. O nim to niezwykle surowy w swych 
opiniach dowódca floty, admirał Józef Unrug, wyraził 
się: wzorowy Kapelan, wychowawca znający do głębi 
duszę marynarzy i wywierający na nich duży wpływ. 
Lubiany i bardzo  popularny we flocie. Człowiek o 
wyjątkowych walorach moralnych. 









Dzieciństwo i młodość 
 
 Władysław Miegoń urodził się 30 września 1892 r. w Sambo-

rcu koło Sandomierza. 1 października 1892 r. przyjął sakra-
ment chrztu. Rodzice jego Stanisław i Marianna z domu Re-
wera byli ludźmi głębokiej wiary. Mieli siedmioro dzieci.  

 Wiedzę z zakresu szkoły podstawowej Władysław opanował 
indywidualnie w domu pod czujnym okiem rodziców. Z tego 
okresu wyniósł zamiłowanie do zwierząt i doskonałą umie-
jętność jazdy konno. Rodzice widząc jego duże zaintere-
sowanie nauką w wieku 10 lat skierowali go do Męskiego 
Gimnazjum w Sandomierzu. 









Studia w seminarium 
 Gimnazjum w Sandomierzu Władysław Miegoń 

ukończył w 1908 r. W tym samym roku został przy-
jęty do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. W 
czasie studiów dał się poznać jako dobrze zapowia-
dający się kapłan, ale również gorący patriota i świe-
tny organizator działalności kulturalno-oświatowej. 

 Przykładowo, kiedy w 1911 r. w Samborcu spłonął 
budynek szkolny, z jego inicjatywy dzieci uczyły się 
w gościnnym domu państwa Miegoniów. 

 Święcenia kapłańskie otrzymał w dn. 2 lutego 1915 r. 
z rąk bpa Mariana Ryxa. 
 











Pierwsze lata pracy kapłańskiej 
 Pierwsze lata pracy kapłańskiej przypadły na czas I wojny 

światowej. Po święceniach ks. Władysław trafił do Iwanisk. 
Tam pomagał nie tylko miejscowej ludności. Pewnego razu, 
gdy spotkał w okopach rannego austriackiego żołnierza 
przeniósł go na plebanię, obmył, wyspowiadał, udzielił 
Komunii św., namaszczenia i udał się po lekarza. Gdy ten nie 
chciał przyjechać, wynajął furmankę i nie bacząc na linię 
frontu, zawiózł rannego do lekarza.  

 Przez cztery lata pracował na terenie diecezji sandomierskiej 
w Bodzentynie, Staszowie i Iłży. Był bardzo lubiany 
szczególnie przez dzieci, szybko zdobywał ich serca. Pracował 
z zapałem i oddaniem.  





Praca w duszpasterstwie wojskowym 
 W 1919 r. przeszedł do duszpasterstwa wojskowego. Biskup 

przydzielił go do batalionu morskiego, który stacjonował w 
Aleksandrowie Kujawskim. Tam nie tylko jako ksiądz, ale ró-
wnież jako żołnierz towarzyszył marynarzom. 

 
 9 sierpnia 1920 roku został ranny pod Makowem 

Mazowieckim. Za okazane męstwo został odznaczony 
krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. 
 

 Po zakończeniu I wojny światowej nadal był kapelanem ma-
rynarzy. Pełnił nie tylko obowiązki kapłańskie, ale i organi-
zował kursy pisania i czytania, zakładał biblioteki i czytelnie 
oraz zorganizował teatr marynarzy.  





Ks. Władysław Miegoń wśród marynarzy portu wojennego na Oksywiu 

(druga od lewej Maria Miegoń, siostra księdza kapelana)  



Ksiądz kapelan Władysław Miegoń z aktorami założonego przez niego Teatru 

Marynarskiego w strojach do spektaklu sztuki Juliusza Słowackiego  



 
Msza polowa celebrowana  

 
przez ks. Władysława Miegonia na pokładzie ORP "Bałtyk" podczas promocji 

absolwentów Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, Gdynia, sierpień 1934  





II wojna światowa  
 Ks. W. Miegoń bardzo poważnie traktował służbę wśród 

marynarzy. Kiedy wybuchła II wojna światowa nie opuścił 
ich. Podobnie, jak w czasie wojny polsko-bolszewickiej, brał 
czynny udział w obronie miasta. Rozkaz Rydza Śmigłego 
brzmiał jednoznacznie …. „Gdynię i Kępę Oksywską bronić 
do ostateczności”. Ks. Miegoń był w czasie tej kampanii 
gotowym na wiele poświęceń sanitariuszem, długie godziny 
spędzał w Szpitalu Morskim na Oksywiu.  

 Po śmierci dowódcy, kapelan był jedną z tych osób, które 
podtrzymywały rannych marynarzy na duchu w chwilach dla 
nich najtrudniejszych tak fizycznych, jak i psychicznych. 
Postawa księdza wzbudzała powszechny szacunek, także 
wśród Niemców.  





Śmierć 
 Zgodnie z Konwencją Genewską kapelan Miegoń został zwolniony 

z dwutygodniowej niewoli i dostał dokument gwarantujący mu 
nietykalność. Odrzucił jednak wolność, by pozostać z ludźmi, którzy 
potrzebowali jego posługi - został ze swoimi  marynarzami. 

 Gdy po trwającej 19 dni obronie Wybrzeża wywożono marynarzy, 
jako jeńców wojennych w głąb Niemiec, ks. Miegoń zabrał ołtarz 
polowy, koce, lekarstwa i pojechał z nimi. Mógł ocalić swe życie, 
lecz wybrał inną drogę, drogę męczeństwa. 

 7 lipca został przewieziony do obozu w Dachau. Tam spotkał swego 
wuja ks. Antoniego Rewerę. Nie prosił jednak o pomoc dla siebie. 
Starał się ratować wuja. Ponadto służył swą kapłańską posługą 
wszystkim więźniom. W listach, które pisał z obozu do rodziny 
zapewniał rodzinę, że czuje się dobrze.  

 Jednak dopadło go silne przeziębienie i prawdopodobnie tyfus 
plamisty. Zmarł 15 października 1942 r.  







Kult  
 Sława jego męczeństwa rozniosła się wśród 

marynarzy, kadry wojskowej, mieszkańców Gdyni, w 
rodzinnych stronach, w diecezji Sandomierskiej, a 
także wśród Polonii. O jego męczeństwie pisała 
prasa, organizowano sympozja, rozmawiano w 
rodzinach marynarzy. Odsłaniano również ku jego 
pamięci spiżowe tablice. 

 
 Papież Jan Paweł II w dniu 13 czerwca 1999 r. w Wa-

rszawie zaliczył go do grona błogosławionych wśród 
108 męczenników, którzy przelali krew za wiarę i 
wolną Polskę. 





Modlitwa 
 Wszechmogący wieczny 

Boże, Ty dałeś 
błogosławionemu 
Władysławowi Miegoniowi 
i jego współtowarzyszom 
udział w męce Chrystusa, 
racz go otoczyć chwałą 
świętości, a mnie przez jego 
pośrednictwo udziel łaski..., 
o którą pokornie proszę. 
Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen.  
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