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Czesław Parzych 
Ostrołęka 

Walki o Ostrołękę w 1920 r 
we wspomnieniach błogosławionego księdza kapelana 

Władysława Miegonia. 

Od 1992 r kościół katolicki prowadził postępowanie beatyfikacyjne wobec 
108 sług Bożych. Wszyscy ponieśli śmierć za wiarę z rąk hitlerowskiego oku-
panta w czasie II wojny światowej. Papież Jan Paweł II, podczas ostatniej swej 
pielgrzymki do ojczyzny, beatyfikował ich 13 czerwca 2000 r w Warszawie. 

Wśród tych 108 sług Bożych znajduje się ksiądz komandor podporucznik 
Władysław Miegoń - proboszcz parafii wojskowej w Gdyni, kapelan Mary-
narki Wojennej, Kawaler Orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych. W 
1920 r jako kapelan 1 Batalionu Morskiego brał udział ze swymi marynarza-
mi w wojnie polsko - bolszewickiej, m. in. w walkach pod Ostrołęką, które 
opisał we wspomnieniach. Za walki te otrzymał wspomniany Order z nastę-
pującym uzasadnieniem: "Dnia 3 sierpnia pod Ostrołęką, w czasie ataku na 
wieś Susk, ks. kapelan Władysław Miegoń szedł w pierwszym szeregu, doda-
jąc swą odwagą ducha otaczającym go marynarzom. Wyróżnił się w czasie 
całego swego pobytu na froncie poświęceniem i zimną krwią i zawsze znaj-
dował się w pierwszej linii. Pod Makowem był lekko ranny w czasie ataku 
bolszewików na wieś Janków". 

Ks. Władysław Miegoń urodził się 30 września 1892 rw Samboren k/San-
domierza w rodzinie włościańskiej. Miał sześcioro rodzeństwa. Program 
szkoły powszechnej ukończył prywatnie, potem uczęszczał do Męskiego 
Progimnazjum w Sandomierzu. W 1908 r przyjęty został do Sandomierskie-
go Seminarium Duchownego, święcenia otrzymał 2 lutego 1914 r. Pracował 
jako wikariusz w kilku parafiach. W listopadzie 1919 r przydzielony został -
po otrzymaniu stopnia kapitana - do 1 Batalionu Morskiego (stacjonował w 
Aleksandrowie Kujawskim), utworzonego w Modlinie z myślą o objęciu 
straży nad polskim wybrzeżem. 

Tak więc niemal od samego początku tworzenia polskiej Marynarki Wo-
jennej ks. Miegoń związał się z nią na trwałe. Szczupły, średniego wzrostu, 
cichy i skromny, nikomu nie narzucający się a jednocześnie łatwo nawiązu-
jący kontakty zarówno z oficerami jak i szeregowymi żołnierzami. Bardzo 
szybko został zaakceptowany i polubiany przez cały stan osobowy oddziału, 
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stal się powiernikiem i duchowym przywódcą środowiska marynarskiego. 
10 lutego 1920 r - w dniu symbolicznych zaślubin Polski z morzem, doko-

nanych przez gen. Józefa Hallera - 1 Batalion Morski objął swą wachtę w 
Pucku. Jednym z głównych punktów tej uroczystości była Msza święta dzięk-
czynna w intencji powrotu Polski nad morze, a jednym z koncelebransów był 
właśnie ks. kapelan Władysław Miegoń. 

Tymczasem naród polski znów znalazł się w obliczu niebezpieczeństwa 
utraty po raz kolejny swej niepodległości. 4 lipca 1920 r ruszyła z nad Bere-
zyny ofensywa Armii Czerwonej, stanowiącej "zbrojne ramię światowej re-
wolucji". Zastępy nieprzyjacielskie wciąż parły naprzód, ku Warszawie, pew-
ne swego zwycięstwa. Tym pewniejszego, że państwa Zachodu znów odmó-
wiły nam pomocy (po raz kolejny a dziś wiemy, że nie ostatni). 

W ostatnich dniach lipca działania wojenne objęły swym zasięgiem pół-
nocno- wschodnie Mazowsze. Od 3 sierpnia rozpoczęły się boje o Ostrołę-
kę. Ich areną były szerokie przedpola, rozłożone od lewego brzegu Narwi, 
na wysokości wsi Teodorowo, poprzez Nową Wieś Wschodnią, Zabiele, 
Przytuły, Susk, do stacji Ostrołęka i wsi Tobolice. Naczelne dowództwo 
wojsk polskich zakładało w swych planach taktycznych zatrzymanie ofensy-
wy bolszewików w rejonie Ostrołęki choćby na kilka dni. Byłby to czas na 
przegrupowanie naszych wojsk i przygotowanie ich do decydujących działań 
bojowych. W tym celu utworzona została specjalna grupa operacyjna 
"Ostrołęka". Obejmowała ona dwa ugrupowania bojowe. W skład jednego 
z nich wszedł 1 Batalion Pułku Morskiego w sile 600 bagnetów. 

Trwały właśnie zacięte walki w okolicach Nowej Wsi i Suska, gdy mary-
narze przybyli do Ostrołęki, dowodzeni przez kapitana marynarki Konstan-
tego Jacynicza, prosto z marszu włączając się do akcji i przechodząc boha-
tersko chrzest bojowy. Siła uderzenia ich kontrataku wykonana była w iście 
brawurowym stylu. Zbiorowa mogiła poległych w tym zmaganiu znajduje się 
na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu k/Ostrolęki. 

Zarówno tu, jak i na dalszych bojowych szlakach byt z marynarzami ich 
kapelan ks. Władysław Miegoń, wykazując się męstwem, zmysłem taktycz-
nym i organizacyjnym. Po zakończeniu wojny pełnił ofiarnie posługę dusz-
pasterską wśród marynarzy, organizował życie religijne a także oświatowe i 
kulturalne w Polskiej Marynarce Wojennej. Awansował do stopnia koman-
dora podporucznika. We wrześniu 1939 r , po kapitulacji Oksywia, miał moż-
liwość uratowania swej wolności i życia. Jednak w duchu heroicznej miłości 
świadomie wystawił się na niebezpieczeństwo śmierci, by pozostać wierny 
swemu kapłańskiemu powołaniu. Będąc już wolnym wrócił do aresztowa-
nych marynarzy, by nie zostawić ich bez opieki duchowej. Wzięty z maryna-
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rzami do niewoli przebywał w oflagu w Rottenburgu, następnie w Buchen-
waldzie i Dachau. Zmarł 15 października 1942 r na skutek wyniszczenia or-
ganizmu, ciężkiej, ponad siły pracy i głodu. Ostatniej jego spowiedzi wysłu-
chał ksiądz Feliks Kamiński - wspólwięzień i przyjaciel. Ciało spalono w kre-
matorium. 

Sława jego męczeństwa rozniosła się szeroko wśród marynarzy, kadry 
wojskowej, mieszkańców Gdyni, w rodzinnych stronach diecezji sandomier-
skiej a także wśród Polonii licznie rozsianej po całym świecie. Jego pamięć 
uwiecznia kościół przez niego wybudowany w Gdyni Oksywiu oraz liczne ta-
blice ku jego czci na czele z tablicą, na której wypisano: "Tobie serca mary-
narzy" umieszczając ją w kościele wojskowym pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej w Gdyni. Wybudowano mu też ołtarz (z cegły klinkierowej i gra-
nitu szwedzkiego) w kościele garnizonowym w Inowrocławiu, projektu księ-
dza Leonarda Sadowskiego z obrazem pędzla profesorów Doroty Fałkow-
skiej - Adamiec i Antoniego Górnika. 

Walki, w których uczestniczył ks. Miegoń ze swymi marynarzami miały 
istotne znaczenie w zmaganiach polsko - bolszewickich. Napotkanie silnego 
oporu na przedpolach Ostrołęki skłoniło bolszewików do skierowania na 
ten odcinek znacznych sił, co zmniejszyło impet bezpośredniego natarcia na 
Warszawę. 

Poniżej przedstawiam fragmenty "Pamiętnika wojny polsko - bolszewic-
kiej" ks. Władysława Miegonia, w opracowaniu ks. Bogdana Stanaszka. 

Ważnym akcentem wspomnień jest fakt, że dokumentują one przeżycia i 
losy żołnierza - kapłana, który jest już błogosławionym, wyniesionym na oł-
tarze. Widoczny jest w nich dramatyzm walk o wolność Ojczyzny, patriotyzm 
i odwaga autora oraz jego emocjonalny związek z marynarzami. 
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Pamiętnik z wojny polsko - bolszewickiej 
księdza Władysława Miegonia 

(Fragmenty). 

W roku 1919 po otrzymaniu zezwolenia księdza biskupa sandomierskie-
go zgłosiłem się u naczelnego kapelana Wojsk Polskich i zostałem przyjęty 
do wojska. Otrzymałem zaraz przydział do Dowództwa Frontu Pomorskie-
go a stamtąd do 1 batalionu morskiego stacjonującego w Aleksandrowie Ku-
jawskim. (...) 

Maj 1920 r przyniósł klęskę kijowską i gorączkową pracę nad przygoto-
waniem obrony przed bolszewikami. W Toruniu stworzył się tzw. 1 pułk 
morski, jako piechota, w skład którego weszli częściowo marynarze 1 batali-
onu morskiego, częściowo ochotnicy. Dowódcą pułku został kapitan Jacy-
nicz. W ostatnich dniach lipca z tym pułkiem, jako jego kapelan, wyruszyłem 
na front pod Ostrołękę. 

Po przybyciu pociągiem na stację Ostrołęka otrzymaliśmy alarmującą 
wiadomość, że bolszewicy są tuż. Poszczególne kompanie natychmiast for-
mują się. Krótko do nich przemawiam - po czym odmawiają spowiedź po-
wszechną - udzielam im absolucji i ruszają w bój. Nie upływa 15 minut, a sal-
wy karabinowe rozdzierają powietrze. Strzelanina trwa z pół godziny, potem 
cisza. Zaciekawiony ruszam na front i tu z rozgorączkowanymi twarzami 
opowiadają mi żołnierze o pierwszej potyczce i odparciu kozaków. Po chwi-
li podchodzi do naszej grupki dowódca 2 kompanii por. W. i proponuje: -
"kto idzie na ochotnika na wywiad ? " Zgłasza się jeden podoficer i żołnierz. 
- "Mało" - W młodym żołnierzu jeszcze wiele lęku... Wobec tego trzeba dać 
przykład. - " Ja idę !". Podpędził porucznik jeszcze ośmiu, mówiąc: - "To 
ksiądz idzie, a wy się boicie ?" . 

Ruszyliśmy. J a na przedzie z karabinem w ręku. Przed nami folwark Susk 
- w nim bolszewicy (...). Wyszukujemy oczyma pozycji nieprzyjacielskiego ka-
rabinu maszynowego. Wtem odezwała się basem bateria naszych armat. Od-
dychamy z ulgą. Patrzymy z przyjemnością na wytryskające koło Suska fon-
tanny ziemi. Pod osłoną artylerii nasza kompania szykuje się do ataku. Widzi-
my poza sobą rozwijającą się tyralierę. Pozostawiłem swój patrol na miejscu 
a sam ruszam ku pierwszej kompanii. Tam spotykam por. H., który mi 
oświadcza i prosi mnie, abym powiadomił o tym por. N., znajdującego się z 
techniczną kompanią w wiosce na prawym skrzydle, obok toru kolejowego. 

Pobiegłem. (...). Za mostkiem stoi por. M. z częścią swego oddziału. Wy-
jaśniam mu sytuację i oznajmiam, że ma natychmiast dołączyć do ataku. Po-
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biegi zebrać resztkę oddziału. Tymczasem nade mną i oczekującymi żołnie-
rzami zakwitły nieprzyjacielskie szrapnełe. Nie czekając dalszych krzykną-
łem: - "Chłopcy za mną naprzód !". Ruszyliśmy ławą, padło jeszcze kilka po-
cisków, ale daleko za nami. Dobiegłem jakiegoś rowu na łące, gdy zaterko-
tał karabin maszynowy, bolszewicki. Kule szyły powietrze ponad naszymi 
głowami. Z lewa odstrzeliwała się pierwsza kompania. Bolszewicy uchodzili 
kryjąc się w lesie. Wzdłuż linii usłyszałem wołanie: - "Sanitariusz !". Pobie-
głem w tym kierunku i znalazłem kaprala C. rannego w brzuch. Wyspowia-
dałem go, udzieliłem ostatniego namaszczenia, po czym z trzema żołnierza-
mi wziąłem go na płachtę i nieśliśmy go w kierunku dworu Susk. Tam zmarł. 
Wkrótce przynieśli ułani z sąsiedniego szwadronu kolegę. Młody 18 - letni 
chłopak, ranny w prawy bok. Złożono go we dworze. Dokoła robite biurka, 
rozrzucone i podarte książki i czasopisma. Ułan spowiada się z płaczem i ja 
się od łez nie mogę powstrzymać. Po spowiedzi pyta: - "Księżę, czy ja będę 
żył ?". Uspakajam go jak mogę, lecz widocznie przeczucia mówią mu co in-
nego, bo szepce: - " Z a ojczyznę ! Proszę księdza moi rodzice w Wilnie na uli-
cy Bakszta - niech ksiądz napisze". Co się z nim stało nie wiem, gdyż zaje-
chała podwoda i rannego zabrano. 

Pierwszy dzień walki uwieńczony został sukcesem, wywołał dobry nastrój 
i otuchę (...).Noc sierpniowa, ciepła, gwiaździsta, kryła zagadkę dnia jutrzej-
szego. 

Przespałem się na wiązce słomy, obok toru kolejowego. Dzień wstał sło-
neczny, piękny (...). Front zaczął się ożywiać, głuchy stuk wystrzałów przy-
bierał coraz żywsze tempo. Chciałem iść na linię, lecz dowódca polecił mi iść 
na stację kolejową i tam telefonicznie złożyć meldunek, który otrzymałem 
na piśmie, do dowódcy grupy. Kiedy wróciłem nie zastałem już kapitana Ja-
cynicza. Podczas mej nieobecności przyjechał dowódca grupy gen. Roja. Z 
dowódcą pułku udał się na front. Dochodziły stamtąd odgłosy wzmagającej 
się walki. Dowódca pułku przysłał łącznika, by dostarczyć więcej amunicji. 
Por. M zwrócił się do mnie, czy nie zechciałbym udać się do taboru po amu-
nicję. Zgodziłem się. Tabor znajdował się w tyle o kilka kilometrów. Skoczy-
łem na konia i udałem się w tym kierunku. W oznaczonej przez por. M. wio-
sce taboru nie znalazłem. Mieszkańcy oświadczyli mi, że wyjechał, ale dokąd 
nie wiedzieli. 

Udałem się na dalsze poszukiwania. Po godzinnej bezskutecznej wę-
drówce postanowiłem wracać (...). Spotkałem trzech żołnierzy z naszego od-
działu, którzy mi komunikują tragiczną wiadomość o rozbiciu naszego bata-
lionu, śmierci dowódcy pułku, wielu marynarzy (...). W dowództwie zasta-
łem por. M. z gorączkowym pośpiechem szykującego oddziałek z pisarzów. 

351 



lUalki o ©atratękę ui 1320 rnku 

ordynansów. Po chwili ruszają na linię. Zewsząd nadbiegają przerażeni, zdy-
szani żołnierze (...). Jakiś ułan prowadzi konia, na którym siedzi zbroczony 
krwią żołnierz. Ze strzępów informacji staram się wywnioskować co się sta-
ło. Kapitan Jacynicz na rozkaz dowódcy grupy poprowadził batalion na wieś 
Zabiele. Bolszewicy widząc wzmocnienie oporu w dniu poprzednim - w no-
cy zgromadzili trzy pułki kawalerii - dopuścili do ataku na Zabiele, a potem 
uderzyli na nasze wojska. Rozbili szwadron ułanów znajdujący się na naszym 
lewym skrzydle, po czem wzięli w krzyżowy ogień baon marynarzy. Od kom-
pletnego zniszczenia wyratowała marynarzy pancerka, która ogniem artyle-
ryjskim powstrzymała bolszewików". Pod jej osłoną zdołały się wycofać roz-
bite kompanie. Straty były znaczne. Dowódca pułku dostał się do niewoli. 
Dwóch oficerów rannych, dwudziestu pięciu marynarzy zabitych, wielu ran-
nych. Rozbitków coraz więcej przybywa. Powstrzymujemy ich z kapitanem 
W. Wkrótce zjawia się gen. Roja i, chcąc podtrzymać ducha, wygłasza mowę 
oraz wydaje dyspozycje. Tymczasem w odległości około kilometra resztki ba-
talionu pod dowództwem por. W. i por. M. odgryzają się bolszewikom. Wi-
dzę, uwijające się wśród białego owsa, sylwetki naszych żołnierzy i wsłuchu-
ję w upartą, zaciętą strzelaninę. Spoglądam ku nim z rozrzewnieniem. 

Po południu nadeszły rezerwy i rozkazy. Zmieniono naszych walczących 
marynarzy i wyznaczono nam nową obronną pozycję wzdłuż toru kolejowe-
go, kolo stacji kolejowej i wioski kościelnej Rzekuń. Wieczorem podprowa-
dziłem wóz prowiantowy do oddziału por. W i por. M. Zmęczeni całodzien-
ną walką i przybici niepowodzeniem z niechęcią odpowiadają na moje pyta-
nia. Dobywam manierkę - częstuję oficerów wódką, marynarzy papierosami 
- zachęcam przytem, aby nie tracili otuchy. Dokoła słychać terkot karabinów 
i basowy wtór armatni. 

Po godzinie wracam do dowództwa, obok stacji kolejowej. Niebo lśni 
gwiazdami, chór koników polnych opowiada swoją pogwarkę wieczorną, do-
latują pokrzyki różnego ptactwa, słowem natura wszystkie czary i powaby 
nocy letniej przed człowiekiem roztacza ... 

W budce kolejowej zastaję kpt. W. por. lek. L i dowódcę baterii por. Dąb-
ka (...). Chwila obecna jest tematem naszej rozmowy. Naraz ciszę nocną 
przeszywa wystrzał - jeden, drugi, trzeci i galop zbliżającego się oddziału 
konnego. Wybiegamy. Słyszę okrzyk: "Kozacy !". (...) Instynkt samozacho-
wawczy pchnął mnie w kierunku rosnących obok krzaków. Zarepetowałem 
karabin, padłem i myślę co czynić. Nim się zdecydowałem oddział konny już 
dopadł naszej budki (...). Okazuje się, że podczas mojej nieobecności wysła-
ny był na zwiad patrol ułanów. Oni to zetknąwszy się z kozakami wymienili 
strzały i dali drapaka. Przeżyłem wskutek tego chwile paniki. Por. Dąbek 
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skoczy! do telefonu i pada komenda: - "Bateria, co minuta ognia !". Ogniki 
zamigotały koło armat i huk wstrząsnął powietrzem. Komenda: - "Zaprze-
stać !". Cisza. - "Ponieważ tu nie ma nikogo" - zwraca się do mnie por. Dą-
bek - "niech ksiądz weźmie kilku ludzi i sprawdzi, czy w pobliżu nie znajdu-
ją się kozacy !". Zawołałem sierżanta, dziesięciu ludzi i ostrożnie zrekogno-
skowaliśmy (zbadali, rozpoznali - Cz.P.) okolice. Nieprzyjaciela nie było. Ar-
maty zrobiły swoje. 

Na drugi dzień na naszym odcinku spokój. W południe przyjechały kuch-
nie (...). Nagle rozpętała się gwałtowna strzelanina. Bolszewicy posunęli się 
pod Rzekuń, dostali się z karabinem maszynowym na wieżę kościelną i za-
sypali nas ulewą kul. Marynarze nie pozostali dłużni. Kucharz wyszedł na 
tym najgorzej, ale okazał się dzielnym chłopakiem, bo za wszelką cenę chciał 
swoją kuchnię uratować (...). 

Atak nieprzyjacielski zaczął się wzmagać (...). Wydobywamy się spod 
strefy obstrzału artylerii nieprzyjacielskiej (...). Stopniowo zajmujemy nową 
pozycję. Por. Dąbek ustawia swoje armaty. Dwie skierowane na Rzekuń, 
dwie na Zabiele, Susk i wkrótce rozpoczyna pogawędkę z bolszewikami (...). 
Ja utrzymuję łączność między półbateriami. Dowódcą naszego baonu zosta-
je mianowany por. Marian Wolbek. Kapitana W. odwołano (...). 

W dowództwie grupy nastąpiły zmiany. Odwołany został dowódca gen. 
Roja, a na jego miejsce mianowany ppłk Błeszczyński, dzielny, rozumny ofi-
cer. Według jego rozkazu miał być wykonany w ciągu nocy odwrót poza Na-
rew. Każdy oddział miał wskazany czas odmarszu (...). Odbywamy marsz do 
Różan (Różana - Cz. P.). W Różanach znajdujemy nasz tabor i gotowy 
obiad. Z apetytem zjadam napełnioną grochówką i mięsem porcję i kładę 
się koło jakiegoś wozu, aby odpocząć. Nieprzespana noc, 25 - kilometrowy 
spacer w upale sprawiły, że zasnąłem natychmiast (...). 
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