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O B ROŃC A  G DY N I
Kilka słów wstępu o płk. Dąbku i jego przygotowaniach do obrony Gdyni...

Stanisław Dąbek urodził się w 1892 r. w Nisku nad Sanem w rodzinie chłopskiej. Był wielkim patriotą. Po ukończeniu 
prawa na Uniwersytecie Lwowskim rozpoczął pracę nauczyciela w Bóbrce. Po wybuchu I wojny światowej powołany 
został do służby w piechocie w wojsku austro-węgierskim, po ukończeniu Szkoły Oficerów Rezerwy w stopniu 
podporucznika wysłany na front. Ciężko ranny podczas walk w Karpatach, po rehabilitacji walczył we Włoszech do 
końca wojny. W 1918 r. zgłosił się do Wojska Polskiego i po weryfikacji otrzymał stopień kapitana w korpusie piechoty. 
Brał udział w wojnie Polsko-ukraińskiej i wojnie Polsko-bolszewickiej. W trakcie działań wojennych awansował na 
stopień majora piechoty. Jego kariera była błyskotliwa i pełna zaangażowania. Niestety nie rzadko napotykał się z 
wrogim nastawieniem zazdrośników.
23 lipca 1939 r., podczas wakacji w Krynicy otrzymał ostatni przydział. Miał stawić się natychmiastowo w Gdyni 
ponieważ mianowano go dowódcą Morskiej Brygady Obrony Narodowej i Lądowej Obrony Wybrzeża, podlegając 
bezpośrednio dowódcy floty kontradmirałowi Józefowi Unrugowi.
Po przyjeździe do Gdyni i po objęciu dowództwa LOW, płk. Stanisław Dąbek zastał tam stan kompletnego 
nieprzygotowania do obrony. W tych warunkach marszałek Rydz- Śmigły za pośrednictwem gen. Bortnowskiego, 
inspektora Armii „Pomorze” w Toruniu przekazał mu, iż „życzeniem jego jest, by Gdynię i Kępę Oksywską bronić do 
ostateczności”. W trakcie późniejszych walk okazało się, że płk. Dąbek z nawiązką wykonał to polecenie i z taktyką 
utalentowanego wojskowego pokazał, jak Polak potrafi walczyć nawet w beznadziejnym położeniu – wspomniał wiele 
lat po wojnie kpt. dypl. art. Wacław Tym, jeden z jego oficerów – najbliższych współpracowników. 
Płk Dąbek zaraz po objęciu dowództwa LOW z nadludzką precyzją zaczął przygotowywać do obrony podległy sobie 
obszar. Mimo to miał za mało czasu, żeby nadrobić wieloletnie zaniedbania swoich poprzedników pod względem 
budowy umocnień fortyfikacyjnych i zaopatrzenia oddziałów. Otrzymał siły liczące koło 6 tys. żołnierzy (zależnie od 
źródeł 5 do 7 tys.), ale dzięki swojej zapobiegliwości na dzień 31 sierpnia dysponował siłą ok. 14 tys. ludzi, w tym 7 tys.
regularnego wojska, wspartego przez dalsze 7 tys. ochotników spośród mieszkańców Wybrzeża. 
Niestety, armia polska była słabo uzbrojona a większa cześć umocnień była zaimprowizowana na ostatnią chwile, 
podczas gdy niemieckie siły lądowe liczyły ponad 38 tys. żołnierzy i miały nie tylko prawie trzykrotną przewagę w 
ludziach, ale i ponad czterokrotną w broni maszynowej i aż dziewięciokrotną w artylerii. Wobec powyższego – Lądowa 
Obrona Wybrzeża, której dowództwo powierzono w ostatniej chwili płk. Dąbkowi, była z góry skazana na porażkę o 
czym dobrze wiedział a jednak mówił: „Albo zwycięstwo albo śmierć”...a jego żołnierze byli gotowi iść za nim. 

1 września 1939 r      .   - Pierwszy dzień II Wojny Światowej i początek obrony Gdyni

O 4.40 na Wieluń spadły pierwsze niemieckie bomby. Podczas kilkugodzinnego nalotu Luftwaffe zrzuciło na miasto 46 
ton ładunków. Miasto zostało prawie doszczętnie zniszczone, zginęło kilkuset jego mieszkańców.
O 4.45 niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein" rozpoczął ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. 
Chwilę po rozpoczęciu ostrzału Westerplatte, Niemcy rozpoczęli działania wojenne ostrzeliwując pozycje obronne 2. 
Morskiego Pułku Strzelców w Kolibkach podległych płk. Dąbkowi. Strona polska poniosła pierwsze straty: na placówce 
zginęło trzech żołnierzy. 
Rozpoczęła się walka o Gdynię. Pułkownik wiedział, że musi teraz zrobić wszystko by utrzymać obronę wybrzeża jak 
najdłużej. Wiedział, że jest odpowiedzialny za życie nie tylko swoich żołnierzy ale i ludności cywilnej.
Starał się być wszędzie. Przy słabej łączności i braku rozpoznania lotniczego płk Dąbek podejmował próby osobistego 
dowodzenia na wielu odcinkach frontu. Narażał się przy tym na śmierć i eksploatował swoje siły ponad miarę. 
W południe lotnictwo niemieckie zbombardowało port wojenny na Oksywiu i baterię nadbrzeżną. W krótkim czasie 
Wybrzeże zostało odcięte od reszty Polski. Dowodzone przez Dąbka oddziały zostały związane walką pod 
Wejherowem, Redą, Oksywiem i Gdynią ale zaskoczyły Niemców skutecznością i stawiły silny opór.



Fragmenty relacji księdza Józefa Szarkowskiego:

„O świcie, w piątek 1 września 1939 roku, uporczywe, monotonne brzęczenie budzi co czujniejszych mieszkańców 
Gdyni ze snu. Podchodzę do okna otwartego. Zapowiada się piękny, pogodny dzień. Blask wschodzącego słońca 
rozpiera poranne mgły lecz razi senne jeszcze oczy. Zbliża się godzina 5.00 rano. Wysoko, w słonecznej poświacie 
ukazują się i rosną w oczach jakby srebrzyste, olbrzymie orły. Niewyraźne brzęczenie przechodzi w głośny, rytmiczny 
warkot motorów. To nadlatują samoloty.
Gdzieś w oddali, ze wzgórz lesistych, otaczających Gdynię, słychać przygłuszone, pojedyncze odgłosy artylerii 
przeciwlotniczej. Dostrzec można wyraźne chmurki rozrywających się w powietrzu pocisków ponad basenami portu.
Właśnie nad portem, nadlatujące szybko samoloty, zataczają rozpoznawcze koła, lecą sznurem jeden za drugim, 
gwałtownie opadają i momentalnie podrywają się ku górze. Z ogromnym hukiem, a spod kadłuba spadają połyskujące 
w słońcu, podłużne bomby, wpadają do wody, powodują olbrzymie fontanny, zagrażające zgrupowanym w basenach 
okrętom. Z 3-go piętra domu p. Kocika przy ulicy Kołłątaja 39 widać doskonale całą panoramę basenów portu 
handlowego i dworzec morski. Cały nalot trwa zaledwie kilka minut i już stalowe ptaki wzbijają się wysoko i stopniowo 
malejąc znikają z horyzontu. Grupki ludzi obserwujących nalot, zebrane przed domem, dyskutują głośno:
"Czy to ćwiczenia, czy wojna"?
Wprawdzie wczoraj rozlepiano afisze o powszechniej mobilizacji ale przecież nie było wypowiedzenia wojny!
Dziś ma się rozpocząć nowy rok szkolny. Pod względem kościelnym jest to pierwszy piątek miesiąca z wielką zwykle 
frekwencją w kościele Św. Rodziny, stojącego po drugiej stronie ul. Kołłątaja.
W zakrystii wita mnie proboszcz ks. Alfons Wysiecki wieścią, że to jednak wojna.
Wiadomość telefoniczna od Ks. Romana Wiśniewskiego z kościoła w Kolibkach, tuż przy granicy z Sopotem - jak wojsko 
polskie podjęło kontratak, aby zmusić do wycofania napastnicze oddziały hitlerowskie, które w różnych punktach 
przekroczyły granicę na odcinku Orłowa i Kacka.
Odparła też atak załoga Westerplatte, bronią się pocztowcy polscy w Gdańsku. 
[...]
Dyrektora Niemca zastaję w gabinecie. Ten góral z Limanowej, wbrew swemu nazwisku, nie lubi Niemców.
Dzisiaj wyraz jego twarzy wydaje się mniej surowy niż zwykle. Nawet jego siwa, spiczasta postrzyżona bródka, jakby 
nieco obwisa. Po przywitaniu opowiada mi o bezczelnej mowie Hitlera w Reichstagu, której niedawno słuchał.
Hitler oskarżył Polaków o napaść i zapowiedział odwet. Zaczęła się perfidna komedia propagandowa, przerzucająca na 
Polskę zbrodniczą akcję hitlerowców.
Jako czynny działacz Polskiego Związku Zawodowego, do którego mnie wciągnął, Dyrektor orientuje się w dywersyjnej 
robocie Niemców od dawna. 
[...]
Wstępuję do p. Jana Radtkego przy ul. 10 Lutego 2, aby skorzystać z telefonu i połączyć się z druhami.
Komendant Rejonu Morskiego Harcerzy druh Ben(edykt) Porożyński, kolega gimnazjalny, przed powołaniem do wojska,
zlecił opracowanie planów alarmowych i przydział ewentualnych funkcji dla starych druhów.
Rejon obejmował 3 Hufce terenowe: drużyn szkół podstawowych z druhem (Lucjanem) Cylkowskim, Hufiec morski, 
druha (Bolesława) Polkowskiego oraz hufiec szkół średnich, u którego byłem komendantem.
Plany alarmowe z numerami łączników nosiłem przy sobie.
Lecz teraz okazuje się, że wielu łączników nie powróciło z wakacji.
Nie ma Stefana Frankowskiego, syna komandora, Mirka Sokoła, syna Komisarza Rządu, mego przybocznego L. 
Unierowskiego i wielu innych. Osiągam jednak Franka Komorowskiego, Andrzeja i Tadeusza Żupańskiego, 2 braci 
Mikieckich z Oksywia i byłego naszego ucznia, obecnie w Szkole Morskiej, Feliksa Wagnera. Z komendy dowódcy – 
pułkownika Dąbka otrzymują zlecenie aby koce i menażki dostarczyć do szpitali: w Szkole Morskiej oraz szkole 
podstawowej nr 1 przy ul. 10 Lutego. Z namiotów wojsko rezygnuje. W Szkole Morskiej dowiaduję się o śmierci 
dyrektora Kosko, który zginął w czasie rannego nalotu na baseny portowe, będąc zamustrowany na jednym z okrętów.
[...]
Mieszkańcy Gdyni mają jeszcze w pamięci Krajowy Kongres Eucharystyczny na Placu Grunwaldzkim w sierpniu z 
udziałem kardynała Hlonda, biskupa Okoniewskiego i innych, przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych. Gwarancje 
Anglii i Francji, odczyty wojskowych, propaganda, że niemieckie czołgi z dykty, zapewnienia jasnowidza Osowieckiego, 
przebywającego w Juracie, że wojny nie będzie a nade wszystko mit zwycięskiego marszałka Rydza-Śmigłego, 
stwierdzającego, że jesteśmy "silni, zwarci i gotowi" i że nie oddamy nawet "guzika" – wszystko to demobilizowało 
psychicznie.
Brak nam zrozumienia grożącego nam niebezpieczeństwa.
[...]
Cała młodzież harcerska śpiewa za wojskiem lądowym i marynarką w stylu "Wojenko, wojenko..!"
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