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Józef Bieniasz (1907 – 1939) – magister historii, porucznik rezerwy, 

zastępca dyrektora Instytutu Bałtyckiego w Gdyni, bohaterski obrońca 

Polskiego Wybrzeża w kampanii wrześniowej 1939 roku. 

Urodził się 16 marca 1907 r. w Krzemienicy k. Łańcuta w ówczesnym 

województwie lwowskim. Pochodził z małorolnej rodziny chłopskiej. Był 

synem Michała i Anny z domu Szajnar. Z małżeństwa tego urodził się drugi 

syn – Stanisław. Gdy Józef był kilkuletnim chłopcem zmarła mu matka. Ojciec 

ożenił się powtórnie z Antoniną, także z Szajnarów (siostrą pierwszej żony). 

Rodzina powiększyła się o 4 córki (Anna, Janina, Stanisława i Zofia) i 3 synów 

(Władysław, Bronisław, Michał). Józef rozpoczął naukę w szkole 

podstawowej w Krzemienicy. Utrzymanie licznej rodziny z kilkumorgowego 

gospodarstwa było trudne. Może nie brakowało chleba, ale o kupnie butów, 

czy odzieży dla wszystkich dzieci można było tylko pomarzyć. Wprost 

niemożliwym było wykształcenie dzieci na poziomie szkoły średniej, nie 

mówiąc o studiach. Nauka dla biednych, wiejskich dzieci była dostępna tylko 

dla bardzo zdolnych, pracowitych, ambitnych i wytrwałych. Takim był Józef. 

Poza tym los postawił na jego życiowej drodze życzliwą osobę. Była nią 

nauczycielka szkoły podstawowej w Krzemienicy Julia Turzyńska. Widząc 

uzdolnienia chłopca przekonała rodziców i tak pokierowała krokami Józefa, 

że trafił do Państwowego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. 

Pani Turzyńska śledząc postępy w nauce i rozwój osobowości swego 
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podopiecznego wspomagała go nie tylko duchowo, ale również finansowo, 

co ukończenie szkoły czyniło bardziej realnym. Dzięki tej pomocy, dzięki 

rodzicom, a także swoim zdolnościom i cechom charakteru Józef  

w 1926 r. ukończył gimnazjum i zdał maturę.  

 
Józef Bieniasz (pierwszy z lewej) ze swą nauczycielką Julią Turzyńską i krzemienickimi kolegami, 

gimnazjalistami – Antonim Głowiakiem (drugi z lewej) i Andrzejem Domaradzkim. 

Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku historia. Dla chłopskiego dziecka  

w tym czasie była to rzecz prawie nieosiągalna. Brak jest źródeł i przekazów 

jak było możliwe utrzymanie w Krakowie, zakup podręczników, ubrania itp.  

Z pewnością niezbędny był ogromny wysiłek obojga rodziców i ciężka praca 

rodzeństwa na gospodarstwie, a także samego Józefa, który z pewnością 

dorabiał korepetycjami lub pracą fizyczną, być może w dalszym ciągu 

pomagała nauczycielka Julia Turzyńska. Po skończeniu studiów i uzyskaniu 

tytułu magistra Józef przez 2 lata był asystentem przy Seminarium Historii 

Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym czasie 

pracował w Komisji Atlasu Historycznego Polskiej Akademii Umiejętności pod 

kierunkiem profesora W. Semkowicza. Opuścił asystenturę by odbyć służbę 

wojskową.  
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Fotografia ślubna Janiny i Józefa Bieniaszów. 

 

W czasie pobytu w Krakowie zakłada rodzinę – ożenił się z łańcucianką Janiną 

Bałtowską. Oboje wyjeżdżają na Pomorze, gdzie mgr Józef Bieniasz 1 sierpnia 

1934 r. rozpoczyna pracę w Instytucie Bałtyckim w Toruniu, a od 1 września 

1936 r. w Gdyni, dokąd Instytut został przeniesiony. Tutaj Józef pracuje do 

wybuchu II wojny światowej. 28 sierpnia 1939 r. zostaje zmobilizowany. Jako 

porucznikowi rezerwy, powierzono mu dowództwo 2 kompanii I Batalionu  

2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni. W pierwszych dniach wojny walczył 

wraz ze swoim oddziałem z Niemcami w obronie Wybrzeża. Zginął  

13 września 1939 r. w rejonie Oksywia. Żona Janina wróciła do rodzinnego 

Łańcuta, gdzie w maju 1940 r. urodził się ich syn Stanisław. Janina zmarła  

w roku 1986 i została pochowana na cmentarzu w Łańcucie. Syn Stanisław po 

ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel w Technikum Mechanizacji 

Rolnictwa w Łańcucie. Obecnie na emeryturze, wraz z żoną mieszka we 

własnym domu w tym mieście. Ma dwoje dzieci i troje wnuków. Z najbliższej 

rodziny Józefa żyją 2 siostry: Janina i Zofia - obie mieszkają w Krzemienicy. 
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Działalność magistra Józefa Bieniasza w Instytucie Bałtyckim oraz 

udział w obronie Wybrzeża w czasie kampanii wrześniowej opisano poniżej: 

 

Działalność w Instytucie Bałtyckim. 

Od 1 sierpnia 1934 r. mgr Józef Bieniasz pracował w Instytucie 

Bałtyckim w Toruniu. Tutaj, na gruncie toruńskim współuczestniczył  

w tworzeniu i rozwijaniu działalności tej placówki naukowej. 

Działający obecnie Instytut Bałtycki w Gdańsku to instytut naukowo - 

badawczy o statusie stowarzyszenia naukowego, zajmujący się 

zagadnieniami krajów nadbałtyckich i gospodarką morską, stosunkami polsko 

– niemieckimi i polsko – skandynawskimi. Założony w 1925 r. w Toruniu 

rozpoczął rzeczywistą działalność w 1927 r., zajmując się początkowo 

głównie dokumentowaniem zagadnień związanych z Pomorzem. Działalność 

Instytutu w pierwszych latach istnienia nakierowana była głównie na badanie 

przeszłości i węzłów kultury, które łączą nierozerwalnie Pomorze z resztą 

ziem polskich. Obok tego zajmował się badaniami nad strukturą handlu 

zamorskiego, organizacją portów i wpływem dostępu do morza na 

kształtowanie stosunków gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Był 

wtedy Instytut ośrodkiem pracy informacyjno – naukowej, a jego głównym 

przesłaniem było zwalczanie wrogiej Polsce propagandy rewizjonistycznej 

prowadzonej przez Niemcy. Czynił to drogą opracowań i wydawnictw 

popularno - naukowych, publikacji monograficznych, a także periodyków. 

Działały 4 komisje Instytutu: Redakcyjna, Kultury Ludowej, Geopolityczna  

i Polityki Morskiej. Członkami korespondentami tej placówki naukowej byli 

wybitni historycy, geografowie, ekonomiści, statystycy, lingwiści, 

etnografowie, antropolodzy i archeolodzy z wyższych uczelni i placówek 

naukowych całej Polski, a także ze Szwecji, z Danii, Finlandii, Estonii, Łotwy, 

Anglii, a nawet ze Stanów Zjednoczonych. Poprzez szeroką działalność 

popularyzatorską oraz systematyczną informację prasową Instytut starał się 

szerzyć wśród społeczeństwa zrozumienie dla spraw związanych z morzem  

i tworzeniem gospodarki morskiej, w szczególności zaś właściwym 

dokumentowaniem historii Pomorza i Prus Wschodnich. Instytut Bałtycki 

tworzył poprzez swą działalność skuteczną przeciwwagę wobec 
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nacjonalistycznej historiografii niemieckiej i tzw. propagandy „korytarzowej” 

ówczesnego rewizjonizmu niemieckiego usiłującego przekonać światową 

opinię, że Polska nie powinna mieć dostępu do Bałtyku, a Pomorze Gdańskie 

jest ziemią praniemiecką. 

Jak już wspomniano, mgr Józef Bieniasz pracował w Instytucie 

Bałtyckim w Toruniu od 1 sierpnia 1934 r. W roku 1935 został sekretarzem 

Pomorskiej Komisji Atlasu Historycznego w tymże Instytucie, obejmując 

następnie sekretariat, a później kierownictwo działu informacji naukowej 

Instytutu.  

Od 1 września 1936 r. współuczestniczy w przeniesieniu Instytutu do Gdyni, 

gdzie kontynuuje działalność organizatorską i naukową tej placówki. Jako 

zdolny i dobry organizator awansował w tymże roku na sekretarza 

generalnego, a w roku 1937 na współredaktora wydawnictw, zaś w 1938 r. 

na zastępcę dyrektora Instytutu Bałtyckiego w Gdyni.  

O rozpoczęciu pracy w Instytucie przez Józefa Bieniasza i Jego 

kolejnych awansach zawodowych tak pisze w swych wspomnieniach 

dyrektor Instytutu Bałtyckiego prof. Józef Borowik: „W roku 1934 miejsce dr 

Lutmana zajął Józef Bieniasz, rodem spod Łańcuta, młody absolwent 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w tamtejszej katedrze historii gospodarczej  

i społecznej. Przez pewien czas pracował pod kierunkiem profesorów 

Semkowicza i Bujaka. Pracę w instytucie rozpoczął początkowo jako sekretarz 

Pomorskiej Komisji Atlasu Historycznego stworzonej przez prof. Semkowicza. 

Wkrótce objął sekretariat, a następnie kierownictwo Działu Informacji 

Naukowej po Lutmanie. W 1936 r. został generalnym sekretarzem instytutu, 

w rok później – współredaktorem szeregu wydawnictw, a w 1938 – zastępcą 

dyrektora”. Jak wspomina dyrektor Borowik – Józef Bieniasz włącza się  

w działalność wydawniczą Instytutu przejmując funkcje redaktorskie  

w odniesieniu do prac historycznych, a także wyręczając dyrektora  

w programowaniu wydawnictw, w kontaktach z autorami, zdobywaniu 

rękopisów, czy decydowaniu o ich wydaniu. Mimo ogromu zadań mgr 

Bieniasz pogłębiał swoje studia historyczne i zbierał materiały do planowanej 

rozprawy doktorskiej; znajdował też czas na pracę społeczno – kulturalną. 

Brał udział w tworzeniu Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Historycznego na gruncie toruńskim. Był członkiem zarządu Koła Literackiego 
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Konfraterni Artystów w Toruniu, współorganizatorem Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk w Gdyni, członkiem komisji rewizyjnej Rady Zrzeszeń Naukowych, 

Artystycznych i Kulturalnych. Współpracował i wygłaszał odczyty w Polskim 

Związku Zachodnim Okręgu Pomorskiego, w Rozgłośni Pomorskiej w Toruniu 

oraz na „Czwartkach Literackich” w Gdyni i w Towarzystwie Naukowym  

w Toruniu. Współredagował „Tekę Pomorską” i „Frontem na Zachód”. 

Ogłosił recenzje w „Rocznikach Dziejów Społeczno – Gospodarczych”  

i w „Kwartalniku Historycznym” oraz kilkadziesiąt artykułów w prasie 

pomorskiej, krakowskiej, poznańskiej i monografiach. Jego znane 

opracowania to artykuł prasowy ”Obraz społeczeństwa pomorskiego  

w świetle najstarszych źródeł historycznych”, „Kultura dźwignią Gdyni”, 

„Kongres historyków bałtyckich w Rydze”, a także odczyt przed mikrofonem 

rozgłośni pomorskiej „Osada pod staro toruńskim grodem”. W marcu 1937 r. 

przygotowywał pierwszy zeszyt kwartalnika „Jantar” – organu Instytutu 

Bałtyckiego, zawierającego publikacje i opracowania popularno – naukowe 

dotyczące Pomorza i spraw bałtyckich ze szczególnym uwzględnieniem 

historii, geografii i gospodarki regionu. Przygotowywał materiały do pracy 

naukowej o cenach dla prof. Bujaka. Zbierając materiały do swoich prac 

wyjeżdżał do Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie i do archiwów w Poznaniu i 

Gnieźnie. Współuczestniczył w zorganizowaniu dużej wystawy ochrony 

krajobrazu i przyrody Pomorza. Przygotowywał zjazdy komisji naukowych 

Instytutu, a także organizował walne zgromadzenie Instytutu w 1935 r. 

Wspólnie z dr Jeżem z Gdańska zorganizował w Gdyni Związek Młodej 

Inteligencji Wiejskiej. Uczestnicząc w szerokim spektrum działalności 

Instytutu Bałtyckiego mgr Bieniasz wygłaszał okolicznościowe odczyty  

w placówkach i instytucjach; m.in. w Instytucie Morskim odczyt „Dzieje 

Kaszubów na tle historii Pomorza” czy w Szkole Morskiej z okazji 800 lecia 

śmierci Bolesława Krzywoustego referat „Bolesław Krzywousty jako wódz  

i polityk”.  

Cały okres pracy w Instytucie Bałtyckim – od jej rozpoczęcia w 1934 r., 

poprzez kolejne szczeble zawodowej kariery Józefa Bieniasza do jej 

zakończenia wiążą się z osobą doktora (później profesora) Józefa Borowika – 

dyrektora tej placówki. Prof. dr Józef Borowik, urodzony w 1891 r. w Kownie, 

studia odbył na wydziale przyrodniczym uniwersytetu w Petersburgu. 

Stopień doktora filozofii w zakresie nauk przyrodniczych uzyskał w 1936 r. na 



por. mgr Józef Bieniasz – bohaterski żołnierz września 1939 r. …      str. 7 

 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach pracował w rybackiej stacji 

doświadczalnej w Uralsku i w Ufie. Przygody wojenne rzuciły go do Japonii. 

Wrócił do Polski w 1920 r. i całym życiem i pracą związał się z polskim 

morzem i Wybrzeżem. Zajmował wysokie stanowiska w Ministerstwie 

Rolnictwa. W ostatnim okresie życia był kierownikiem katedry i zakładu na 

Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Obok spraw 

rybackich jego wielką pasją były sprawy Pomorza i regionu bałtyckiego. Dał 

im wyraz jako organizator i wieloletni dyrektor (w latach 1927 – 1957) 

Instytutu Bałtyckiego. Był to człowiek wielkiej energii działania, pełen uporu i 

konsekwencji w realizacji celów, które uznał za słuszne, przy tym doskonały 

organizator. Jako przełożony był bardzo wymagający dla otoczenia, ale także 

względem siebie. Potrafił jednak docenić zdolności, pracowitość  

i zaangażowanie swoich pracowników. Józef Bieniasz był tego przykładem.  

W swoich powojennych wspomnieniach prof. Borowik bardzo wysoko ocenia 

Go jako człowieka, a także jako pracownika Instytutu, bez reszty 

zaangażowanego w działalność tej instytucji. Oto jak w 1946 r. Józef Borowik 

pisał o swoim byłym współpracowniku: „Znaczna ilość poczynań naukowych  

i wydawniczych tego okresu, w szczególności kwartalnik „Jantar” 

zawdzięczają swoje powodzenie pracy i zapałowi mgr Bieniasza. Jako 

współpracownik, najbliższy doradca i niezastąpiony pomocnik posiadał ś.p. 

Bieniasz rzadką zdolność wczuwania się w intencje, pojmowania istoty 

poruszonej sprawy i przejmowania się głęboko wytkniętym celem”. Od roku 

1935 w pracach Instytutu zintensyfikowano działania na rzecz 

zainteresowania opinii światowej zagadnieniami Prus Wschodnich, Gdańska  

i Pomorza Zachodniego. W tym okresie opracowano kilka rozpraw 

dotyczących Prus Wschodnich – m.in. tytuły „Prusy Krzyżackie” i „Prusy 

Książęce”. W „Biblioteczce Bałtyckiej” ukazało się w latach 1934 – 1937 

siedem broszur poświęconych Prusom Wschodnim i zachodniej 

słowiańszczyźnie. W zainteresowaniu Instytutu tymi zagadnieniami miał 

znaczny udział mgr Józef Bieniasz. Oto jak prof. Borowik pisze w swych 

wspomnieniach o swoim współpracowniku i zastępcy: „Nieoceniona wprost 

przy tym była pomoc ś.p. Bieniasza, który z wytrwałością i erudycją gromadził 

materiały niezbędne dla autorów i wydawców odwiedzających instytut. 

Zarówno Melchior Wańkowicz w okresie pisania „Na tropach Smętka”, jak 

redaktor Kisielewski przed i po swojej podróży na Zachodnie Pomorze  



por. mgr Józef Bieniasz – bohaterski żołnierz września 1939 r. …      str. 8 

 

z ramienia Instytutu Bałtyckiego oraz redaktor Grydzewski przy wydawaniu 

numerów specjalnych „Wiadomości Literackich” cenili bardzo wysoko pomoc 

w ich pracy, udzielaną im w instytucie przez ś.p. Bieniasza”. 

 Józef Bieniasz zastępował dyrektora Instytutu podczas jego częstych 

wyjazdów zagranicznych kierując całością prac placówki. Zaufanie, jakim 

darzył prof. Borowik swojego zastępcę pozwalało bez obawy pozostawiać 

Instytut pod kierownictwem Józefa podczas trwającego 8 miesięcy pobytu  

w Brazylii w roku 1938, czy w czasie wyjazdu na leczenie w roku 1939 do 

Szwajcarii, Włoch i Francji. Także w tym przypadku mgr Bieniasz przez kilka 

miesięcy „zapewniał normalny bieg spraw Instytutu”. 

W czasie gdy Józef Bieniasz pełnił funkcję sekretarza generalnego,  

a następnie zastępcy dyrektora, etatowymi pracownikami Instytutu byli: 

Konsul Bartłomiej Rusiecki, jako kierownik gospodarczy Archiwum 

Morskiego, Alfons Zakrzewski –sekretarz Archiwum Morskiego, Maria 

Mężnicka – sekretarz czasopisma „Baltic and Scandinavian Countries”, Denis 

Hills – zastępca redaktora tego czasopisma, Marian Sydow - sekretarz Działu 

Informacji Naukowej, Aleksy Martyniuk, Monika Norkowska, Roman 

Czapczuch, Alojzy Drążek, którzy pełnili funkcje bibliotekarza, stenotypistki, 

kancelisty i księgowego. 

Działalność społeczna Józefa Bieniasza, ogromne zaangażowanie  

w dokumentowaniu i propagowaniu polskości Pomorza, głęboki patriotyzm  

i oddanie w umacnianiu Państwa Polskiego nad Bałtykiem zostały docenione 

przez władze Instytutu i administrację państwową – we wrześniu 1938 r. 

został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W tym samym czasie otrzymał 

nominację na porucznika rezerwy. 

 Prowadzone prace organizatorskie nad rozwojem Instytutu, praca 

społeczna, zaangażowanie w rozwój Pomorza i miasta Gdyni, a przede 

wszystkim bogata działalność naukowo – badawcza, która z pewnością miała 

zaowocować rozwojem kariery naukowej Józefa Bieniasza i zdobywaniem 

przez Niego kolejnych stanowisk i stopni naukowych zostały nagle przerwane 

wybuchem II wojny światowej. W pierwszych dniach tej wojny por. mgr Józef 

Bieniasz poległ bohaterską śmiercią w obronie Polskiego Wybrzeża. 
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 Wspominając Józefa Bieniasza prof. Borowik podkreśla, że Instytut 

Bałtycki pozostawał w kręgu Jego troski, nawet w czasie walk, w których brał 

udział w obronie Wybrzeża w pierwszych dniach wojny. Tak opisuje ten fakt 

w swoich wspomnieniach : „Bieniasz, mimo znoju i trudów na linii frontu, 

który z każdym dniem coraz ściślej osaczał Gdynię, utrzymywał z nami 

styczność i żywo interesował się ówczesnym kierunkiem prac instytutu – 

wydawaliśmy wówczas codzienny biuletyn o sytuacji międzynarodowej  

i wojennej na podstawie wiadomości radiowych – doceniał ich znaczenie  

i w przeddzień zajęcia Gdyni ostrzegł przed grożącym niebezpieczeństwem. 

Tę ostatnią wieść o sobie, przepojoną troską o losy nasze podał tuż przed 

śmiercią”. 

 W tym miejscu należy dodać, że Instytut Bałtycki zlikwidowany przez 

okupanta w czasie II wojny światowej, w 1945 r. został reaktywowany  

z siedzibą główną w Bydgoszczy, Sopocie, a następnie w Gdańsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampania wrześniowa – udział w obronie Wybrzeża. 

28 sierpnia 1939 r. por. Józef Bieniasz w obliczu niemieckiej agresji na 

Polskę został zmobilizowany. Powierzono mu dowództwo 2 kompanii  

I batalionu 2 Morskiego Pułku Strzelców, który to Pułk wchodził w skład 

Lądowej Obrony Wybrzeża. W całości obrony wybrzeża morskiego w 1939 r. 

Lądowa Obrona Wybrzeża była jej najpoważniejszym fragmentem. Na nią 
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przede wszystkim spadł impet wroga, ona wzięła na siebie główny ciężar 

walk, ona też poniosła największe straty. Dowódcą Lądowej Obrony 

Wybrzeża w chwili wybuchu wojny był urodzony w Nisku, mieszkający  

i uczęszczający do gimnazjum w Lubaczowie płk Stanisław Dąbek.  

 
Teren walk 2 MPS w pierwszych dniach obrony Wybrzeża 

 
 

Oddziałem podległym dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża był  

2 Morski Pułk Strzelców, do którego przydział mobilizacyjny otrzymał por. 

Józef Bieniasz. Pułk ten powstał w styczniu 1938 r. w wyniku przekształcenia 

utworzonego w czerwcu 1937 r. Batalionu Morskiego. Dowódcą Pułku w dniu 

wybuchu wojny był ppłk Ignacy Szpunar. Oficer ten także był związany  

z rodzinnymi stronami por. Józefa Bieniasza - pochodził z Albigowej  

k. Łańcuta. Zadaniem 2 Morskiego Pułku Strzelców (ok.3 tys. żołnierzy) była 

obrona Gdyni na wypadek agresji z kierunku południowego i południowo – 

zachodniego, to jest od strony granicy z Wolnym Miastem Gdańsk, ze 

szczególnym uwzględnieniem obrony szosy i linii kolejowej Gdynia – Sopot. 

W tym celu od czerwca 1939 r. rozbudowywane były wzdłuż rzeczki Kacza, na 

odcinku do leśniczówki Krykulec stanowiska obronne wraz z odpowiednimi 

placówkami usytuowanymi w odległości ok. 500 m od granicy. Jeszcze przed 
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wybuchem II wojny, żołnierze pułku zajmowali bezpośrednie stanowiska 

obronne m. in. w Kolibkach, wzdłuż Kaczej, wzdłuż toru kolejowego Gdynia – 

Kościerzyna, na Witominie i na wzgórzu 1577 leżącym na północ od 

Chwarzna. Na zachodzie linie obronne 2 Morskiego Pułku Strzelców łączyły 

się ze stanowiskami 1 Gdyńskiego Batalionu Obrony Narodowej  

i 1 Morskiego Pułku Strzelców. Odcinek obronny był krótki, bo liczył ok.  

8 km., ale miał duże znaczenie militarne. Utrzymanie tej rubieży nie 

dopuszczało wojsk niemieckich do serca Lądowej Obrony Wybrzeża tj. do 

portu handlowego i wojennego oraz miasta Gdyni. Na kierunku tym ze strony 

niemieckiej działał batalion piechoty słynnej brygady generała Eberhardta 

oraz 1 pułk gdańskiej policji z Wrzeszcza płk Krappego. Gdy 1 września  

1939 r. o świcie Niemcy przekroczyli granicę od razu napotkali duży opór 

wojsk polskich. Na wzgórzu kolibkowskim rozegrała się jedna z pierwszych 

potyczek polsko – niemieckich we wrześniu 1939 r. Żołnierze 2 Morskiego 

Pułku Strzelców nie dali się zaskoczyć i ogniem broni maszynowej oraz 

granatami zatrzymali natarcie. W nocy z 1 na 2 września siły polskie 

przeprowadziły przeciwuderzenie i na wzgórzu 1264 rozbiły oddział 

niemiecki, wzięły jeńców i zdobyły broń, a także przekroczyły niedawną 

granicę Polski i Wolnego Miasta Gdańsk, wkraczając na teren Sopotu, co 

spowodowało panikę po stronie niemieckiej. Przewaga ogniowa oddziałów 

niemieckich była jednak znaczna. 2 Pułk Strzelców Morskich już w pierwszych 

minutach walk został ostrzelany przez artylerię i pancernik „Schleswig - 

Holstein”. Pułk poniósł pierwsze straty w ludziach. Przez kilka dni trwały 

ciężkie walki w rejonie linii kolejowej Sopot – Gdynia, Orłowa, Wielkiego  

i Małego Kacka. Siły nieprzyjaciela były przeważające, przewaga ognia 

artyleryjskiego znaczna, jednak bohaterska postawa żołnierzy pułku nie 

dopuściła do przełamania pozycji obronnych. Walczono z pełnym 

poświęceniem – przykłady męstwa i bohaterskiej postawy dawali oficerowie, 

podoficerowie i strzelcy pułku. Także nieprzyjaciel ponosił straty i były to 

ciężkie straty w ludziach – zabitych żołnierzy niemieckich wywożono z pola 

walki ciężarówkami. 3 września w wyniku natarcia 2 Morskiego Pułku 

Strzelców i 2 kompanii 1 Morskiego Pułku Strzelców pod bezpośrednim 

dowództwem płk Dąbka przy wzmocnieniu pociągiem pancernym zdobyto 

wieś Osowa. Zadano straty wojskom niemieckim: 40 zabitych i rannych,  

22 jeńców, kilka samochodów ciężarowych, osobowych i motocykli, 2 armaty 
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ppanc. znaczne ilości broni, amunicji i sprzętu wojskowego. Zdobyto dworzec 

kolejowy w Wielkim Kacku. W wyniku tych działań wyeliminowano 

praktycznie zagrożenie Gdyni od strony Gdańska. 5 września w wyniku 

kontrataku 1 Morskiego Pułku Strzelców na zachód od Wejcherowa zajęto 

miejscowość Luzin i odrzucono wojska niemieckie poza granicę państwową. 

 
Polscy żołnierze, obrońcy Wybrzeża w niewoli niemieckiej. 

 
 

Do 6 września trwały krwawe walki, szczególnie na odcinkach bronionych 

przez II i III batalion pułku. Strategiczne punkty obrony przechodziły raz  

w polskie, raz w niemieckie ręce, ale obrońcom pomimo ogromnego 

zmęczenia ludzi i dających się odczuć braków amunicji udaje się utrzymać 

najważniejsze bronione pozycje. W walkach obronnych pułku wziął udział 

zaimprowizowany pociąg pancerny „Smok Kaszubski”, jednak przewaga 

ogniowa była po stronie nieprzyjaciela. Obrońcom daje się szczególnie we 

znaki zmasowany ostrzał artyleryjski oraz ataki niemieckiego lotnictwa. 

7 września nieprzyjaciel przerwał odcinek obrony w rejonie wzgórza 205,8.  

W związku z tym została zaciągnięta czata na skraju lasu Krykulec przez  

2 kompanię por. Józefa Bieniasza. Jednak w następnym dniu czata została 

zmuszona do wycofania się na południowy skraj lasu .  

W szczytowym okresie walk w tym czasie przewaga wojsk nieprzyjacielskich 

była przytłaczająca: liczba żołnierzy 9:1, artylerii 35:1, w moździerzach 45:1. 
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Niemcy zajmują kolejne strategiczne punkty oporu (Bolszewo, Warszkowo, 

przekraczają rzekę Piaśnicę). Morskiemu Pułkowi Strzelców grozi odcięcie od 

Kępy Oksywskiej – pułk wycofuje się na nowe linie obronne. 

9 –12 września trwają dalsze zacięte walki. Skraca się front - sytuacja 

obrońców się pogarsza – pułk por. Bieniasza ponosi dotkliwe straty – 

niemieckie samoloty atakują pozycje III batalionu. Obrona trwa bez przerwy 

12 dni - siły obrońców są na wyczerpaniu. Poszczególne kompanie 1 i 2 

Morskiego Pułku Strzelców w wyniku poniesionych strat przestają istnieć. 

Wobec nasilającego się zagrożenia Gdyni od płn. zach. i uderzenia na tyły  

2 Morskiego Pułku Strzelców płk Dąbek wydaje rozkaz o odwrocie sił 

wojskowych na Kępę Oksywską 12 września wieczorem. Ten manewr pozwoli 

ocalić Gdynię. Zadanie ubezpieczenia 2 pułku od strony zachodniej w czasie 

tego działania otrzymał wraz ze swą kompanią por. Józef Bieniasz. 

Ubezpieczenie daje szansę przemieszczenia się głównych sił pułku na Kępę 

Oksywską. W czasie wykonywania tego zadania, podczas kolejnych starć  

z nieprzyjacielem 13 września w godz. między 16 a 17 ginie dowódca 

kompanii por. Józef Bieniasz. Trafiony granatem artyleryjskim poległ  

w miejscowości Kosakowo na Kępie Oksywskiej. 

 
Fotografia zrobiona przez niemieckiego żołnierza Hugo Jaegera w trakcie Kampanii w Polsce – 

prawdopodobnie 19 lub 20 września 1939 r. na Kępie Oksywskiej. Niemiecki napis na Krzyżu głosi: „Tutaj 
spoczywa 5 odważnych polskich żołnierzy”. Wykonanie mogiły przez Niemców i napis tej treści świadczy  

o uznaniu bohaterstwa Polaków w obronie Kępy Oksywskiej, gdzie walczył i poległ J. Bieniasz. 
 

Poszczególne pododdziały pułku znacznie przetrzebione w trwających prawie  

2 tygodnie walkach podejmują kontratak, starając się odbić zajęte przez 

nieprzyjaciela pozycje. II batalion odbija Mosty i Mechelinki, grupom 

obrońców (przeważnie doraźnie formowanych kompanii i plutonów) dzięki 
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znajomości terenu i zaskoczeniu nieprzyjaciela udaje się odbić kilka 

miejscowości, biorąc jeńców i zdobywając uzbrojenie, amunicję  

i wyposażenie. Dowódcy pododdziałów pułku przeorganizowują 

przetrzebione bataliony i kompanie, by zorganizować obronę zajętych  

w kontrnatarciach pozycji. Bohaterscy obrońcy osłabieni liczebnie i krańcowo 

wyczerpani (nie ma możliwości podmiany ludzi na pozycjach obronnych) do 

18 września prowadzą przeciwuderzenia i nocne wypady na stanowiska 

niemieckie. Wobec strat w ludziach i uzbrojeniu, braku amunicji - sytuacja 

obrońców staje się tragiczna. Zginęło wielu dowódców – oficerów  

i podoficerów. Trwa silne natarcie nieprzyjaciela na zajmowane pozycje.  

19 września od świtu nieprzyjaciel ostrzeliwał wszystkie odcinki obronne. Bez 

przerwy trwał ogień artylerii niemieckiej. Do brzegów morskich w rejonie 

Babiego Dołu zbliżyło się kilka niszczycieli, które rozpoczęły ostrzał polskich 

pozycji. Pole walki stało się typowym kotłem, część oddziałów pułku dostała 

się do niewoli, nieliczne grupki wycofały się do Babiego Dołu. Żołnierze byli 

niezdolni do walki, trwali w boju bez przerwy od 1 września. Na północnym, 

zalesionym stoku Babiego Dołu z kilkunastoma oficerami i strzelcami bronił 

się jeszcze Dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża – płk Dąbek. Gdy opór tej 

grupy zaczął słabnąć płk Dąbek polecił ppłk Szpunarowi – Dowódcy  

2 Morskiego Pułku Strzelców, aby w wypadku jego śmierci zaprzestał dalszej 

walki. Przekazując ostatni rozkaz powiedział też: „mój czas się skończył, niech 

pan odszuka moją żonę i powie jej, że do ostatniej chwili myślałem o niej”.  

W kilka minut potem płk Dąbek strzałem z pistoletu odebrał sobie życie. 

Dowódca 2 Morskiego Pułku Strzelców ppłk Ignacy Szpunar 19 września  

o godz.17.15 wydał rozkaz zakończenia walk. Doceniając bohaterstwo 

żołnierzy Lądowej Obrony Wybrzeża i kunszt dowódczy płk Dąbka – 

dowództwo niemieckie zezwoliło na jego uroczysty pogrzeb, na który 

wydelegowano 4 oficerów niemieckich.  

Po 19 dniach walk 2 Morski Pułk Strzelców przestał istnieć, wykonując 

do ostatka swój żołnierski obowiązek obrony Ojczyzny. Według obliczeń 

straty Lądowej Obrony Wybrzeża ocenia się na ponad 2000 zabitych i 3000 

rannych. Straty 2 Morskiego Pułku Strzelców, w którym służył por. Bieniasz 

wynosiły 40 – 45 procent stanu osobowego oficerów i 25 – 30 procent 

szeregowych, licząc do stanu początkowego. 
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Mogiły obrońców Kępy Oksywskiej bezpośrednio po walkach. 

 

 Za czyny wyjątkowego męstwa okazanego w kampanii wrześniowej  

1939 r. Naczelny Wódz w Londynie 20 czerwca 1978 roku odznaczył 2 Morski 

Pułk Strzelców Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari V klasy.  

 

Cząstka tego Orderu to bohaterska walka i ofiara życia por. Józefa 

Bieniasza – żołnierza, który według słów swojego dowódcy ppłk Ignacego 

Szpunara w czasie ciężkich walk z nieprzyjacielem wyróżniał się dzielnością  

i należał do „najlepszych z najlepszych”. Porucznik Bieniasz spoczął  

w zbiorowej mogile na polach Kosakowskich wraz z 19 swoimi żołnierzami. 

Na cmentarzu w Kosakowie noszącym nazwę „wrześniowego cmentarza” 

spoczywają prochy 120 żołnierzy poległych tu we wrześniu 1939 r. 

ekshumowanych po wojnie z cmentarza na Pogórzu. Spoczywa tutaj nasz 

bohater - krzemieniczanin por. mgr Józef Bieniasz. 

W Redłowie znajduje się mauzoleum – cmentarz z 515 mogiłami 

obrońców Gdyni, a wśród nich także mogiła dowódcy 2 Morskiego Pułku 

Strzelców ppłk Ignacego Szpunara, który zmarł w 1947 i tam, wśród swoich 

żołnierzy został pochowany zgodnie z jego wolą. 
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Pomnik żołnierzy 2 MPS w Mostach 

 
Obrona Kępy Oksywskiej uważana jest za jeden z największych  

i najbardziej bohaterskich czynów polskich wojsk lądowych w kampanii 

wrześniowej. Obok żołnierzy Westerplatte i Helu, obrońcy Oksywia zajmują 

znamienite miejsce w historii batalii wojennej o Polskie Wybrzeże. 

Jednym z bohaterów , który w tym czynie brał udział i w którym oddał 

największą z możliwych ofiarę - ofiarę życia był rodak krzemienicki por. Józef 

Bieniasz. 

Józef Bieniasz całe życie poświęcił Ojczyźnie. Działając z Instytucie 

Bałtyckim w Toruniu, a potem w Gdyni, zafascynowany morzem propagował 

ideę polskości Wybrzeża. Potrzebę dostępu Polski do Bałtyku podkreślał  

z całym zaangażowaniem swoją pracą, wydając publikacje i głosząc odczyty. 

Tematykę tę razem ze słynnymi naukowcami mgr Bieniasz upowszechniał  

w kraju, jak również za granicą. Przez swoją naukową i organizatorską 

działalność sprzeciwiał się rewizjonistycznej propagandzie i historiografii 

niemieckiej negującej polskość Pomorza Gdańskiego i szeroki dostęp Polski 

do morza. Myślą przewodnią Jego działania była ukochana Ojczyzna, 

złączona nierozerwalnie z Pomorzem i Bałtykiem, dzięki temu bogata 

gospodarczo, politycznie i kulturowo. Ten pochodzący z galicyjskiej wioski 

chłopak wyniósł głęboki patriotyzm z biednej katolickiej rodziny i środowiska, 

w którym wyrósł. Ojciec, matka, sąsiedzi, krzemienicka szkoła powszechna  

i łańcuckie gimnazjum - pierwsi nauczyciele, kapłani – oni uczyli Go 
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uczciwości, poszanowania pracy, szacunku dla ludzi, a przede wszystkim 

miłości do ojczystej ziemi. Wszystko to, wzbogacone wiedzą zdobytą na 

studiach, kontaktami z wybitnymi Polakami, sferą duchową własnych przeżyć 

i doświadczeń życiowych powodowało, że oddanie życia za Ojczyznę  

w potrzebie jej obrony było dla por. Józefa Bieniasza rzeczą naturalną. Poległ 

za Ojczyznę, którą umiłował. Poległ na polu walki, wykonując swój 

obywatelski i żołnierski obowiązek, realizując hasło II Rzeczpospolitej „Bóg, 

Honor, Ojczyzna”. Zginął w obronie Polski i Polskiego Wybrzeża, którego był 

orędownikiem i obrońcą także w czasie pokoju.  

Nazwisko Józefa Bieniasza – krzemienickiego bohatera, patrioty, 

znajduje się na pomniku 650 lecia Krzemienicy razem z 70 nazwiskami 

krzemieniczan poległych w I wojnie światowej i wojnie polsko – bolszewickiej 

1920 r., tych, którzy zginęli na frontach II wojny światowej, zamęczonych  

w Katyniu i obozach zagłady, rozstrzelanych przez hitlerowców za działalność  

w ruchu oporu.  

  
Pomnik 650 lecia Krzemienicy wraz z tablicą upamiętniającą  krzemieniczan poległych za ojczyznę, wśród 

których znajduje się nazwisko por. Józefa Bieniasza. 
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Niniejsze opracowanie niech będzie przyczynkiem do poznania faktów  

z życia, społecznej działalności i bohaterskiego czynu jednego z pierwszych 

synów Krzemienicy, który złożył ofiarę życia za ojczyznę. W czasach 

deprecjacji słów „Ojczyzna, patriotyzm” - niech postać tego Człowieka będzie 

wzorem do naśladowania przez obecne i przyszłe pokolenia naszej wioski. 

 

 

 

Krzemienica, 2011 rok 

 

Tekst: Jan Ciba 
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