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O B ROŃC A  G DY N I
Czuwaj! 
Ciekawostka:
Wiele z poniższych wydarzeń przybliżył nam 2 lata temu, 100-letni już, porucznik Aleksander Pawelec! Służył on w LOW
podczas wybuchu wojny i miał okazje osobiście przekazać pułkownikowi Dąbkowi depesze od jednego ze swoich 
zwierzchników. Opowiedział nam wiele swoich perypetii z okresu wojny, w tym epizod związany z dzielnymi harcerzami
walczącymi u boku żołnierzy. 
Wyobraźcie sobie, nasz ZZ spotkał się z człowiekiem, który osobiście rozmawiał z naszym patronem!
A teraz zapraszamy do lektury kolejnego numeru naszej broszury:

7 wrz      eśnia 1939 r.

Do mieszkańców Gdyni dotarła odezwa pułkownika Dąbka, zapowiadająca walkę z wrogiem „do upadłego" i prosząca 
ludność o wszelką pomoc dla walczącego wojska. 

8 września 1939 r.    

Dzień ów był decydujący dla losów LOW. Ogień niemieckich haubic kal. 150 i 105 mm zniszczył pozycje 1. MPS na skraju
lasu na północ od Sopieszyna. Na obezwładnionych obrońców niemieckie dowództwo rzuciło jeden z najlepszych 
oddziałów - 2. batalion 48. Pułku Piechoty. Na północ od Wejherowa 5. BON na skutek ucieczki dowódcy jednej z 
kompanii ustąpił 32. pułkowi Grenzwache. Widząc, że źle się dzieje, Dąbek kazał wycofać oddziały na drugą, 
umieszczoną już w głębi lasów linię obrony. Niestety, szef sztabu LOW podpułkownik Sołodkowski rozkaz ten 
bezsensownie zmienił i poważnie uszczuplony 1. MPS zamiast odpocząć w lasach, niewidoczny i bezpieczny od 
"sztukasów", przeniesiony został od razu do Redy. 
W Gdyni nastąpiło przerwanie dopływu energii elektrycznej z elektrowni „Gródek". 

9 września 1939 r.    

Lotnictwo niemieckie i pancernik „Schleswig – Holstein” niemal codziennie do 9 września ostrzeliwali Kępę Oksywską. 
Rozzuchwaleni Niemcy wyszli pod miastem na otwartą przestrzeń i dopiero tutaj dopadł ich ogień polskich karabinów 
maszynowych. Jeden z niemieckich batalionów został zmasakrowany, ale padła cała koncepcja obrony, a na skutek 
bombardowań i ostrzału trzeba było opuścić płonącą Redę. Wykrwawiony 1. MPS dotarł na północno-zachodni skraj 
Kępy Oksywskiej. 

10 wrz      eśnia 1939 r.

Tego dnia po ciężkich walkach w rejonie Redy i na zachodnich przedpolach Gdyni podjął decyzję generalnego odwrotu 
wszystkich sił na teren Kępy Oksywskiej.

11 września 1939 r.

Nie znaleźliśmy informacji o tym co działo się 11 września ale najprawdopodobniej był to czas ostatecznego  
zajmowania pozycji na Kępie Oksywskiej. Oczywiście na pewno dochodziło do starć ale prawdopodobne wydaje się by 
obie strony wykorzystały możliwość poświęcenia czasu na przegrupowanie sił.

12 września 1939 r.    

Przełomowym dniem dla całej obrony w rejonie Gdyni stał się 12 września. Tego dnia Niemcy postanowili opanować 
znaczną część Kępy Oksywskiej i rozpoczęli generalny szturm, wspierani przez lotnictwo i artylerię okrętową. Kępa 
Oksywska była najważniejszym strategicznie obiektem LOW – na niej znajdował się cały skład amunicji i baza 
wypadowa polskiej floty na Hel. Płk. Dąbek, żeby zapobiec wejściu Niemców na Kępę Oksywską, zdecydował się na 



przeciwnatarcie w rejonie Zagórze – Reda w celu przeszkodzenia im w zrealizowaniu ich zamiaru. Niestety – wbrew 
planowi płk. Dabka – jego oddziałom nie udało się odeprzeć ataku Niemców z powodu ogromnej przewagi 
nieprzyjaciela.
W nocy z 12 na 13 września 1939 r. autobusy MTK przewiozły wycofujące się oddziały na Oksywie, do Babich Dołów i 
Pogórza oraz żywność z magazynów portowych. Autobusy MTK były ostatnimi pojazdami, które przejechały przed 
wysadzeniem przez nasze wojska mostu nad Kanałem Przemysłowym na drodze do Oksywia. 
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