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OBROŃCA GDYNI

13 września 1939 r. 
Wielotygodniowy wysiłek, doprowadził do tego, że Dąbek w nocy z 12/13 września, z wyczerpania stracił przytomność. Dowództwo 
LOW przeniesione zostało z Grabówka na Kępę Oksywską . Jakkolwiek oddziały płk. wyruszyły spod Gdyni bronić Kępę Oksywską 13 
września,
Od 8 do 13 września stoczono 55 walk, z czego: w 1 walczył pułk przeciwko pułkowi, w 9 – batalion przeciwko pułkowi, w 16 – 
batalion przeciw batalionowi, w 4 – kompania przeciw pułkowi, w 22 – kompania przeciw batalionowi, 1 stoczyła kompania przeciw 
kompanii i 2 pluton przeciw batalionowi. Jak z tego wynika, od 1 do 13 września 86 stoczonymi walkami powstrzymano napór 
przewaŜających sił przeciwnika na Kępę Oksywską, z tym Ŝe w 44 wypadkach walczono z liczebną i materialną przewagą niemiecką, a 
w pozostałych z materialną przewagą. 

14 września 1939 r.

Rano do Gdyni wkraczają Niemcy. Walki obronne toczą się nadal na Oksywiu, w Kosakowie.. Płk Dąbek i zmniejszająca się z każdym 
dniem garstka obrońców kontynuuje walkę! Gdyni przez wojska hitlerowskie 14 września, oddziały płk. Dąbka znalazły się w pułapce, 
z której nie można było się już wydostać, ponieważ Niemcy zablokowali również drogę morską i obrońcy Kępy nie mogli liczyć na 
żadną pomoc z zewnątrz, tylko na własne poważnie nadwerężone i z każdym dniem zmniejszające się siły. Załoga kontradm. Unruga z 
Helu nie była w stanie przypłynąć na odsiecz i pomóc podkomendnym dowódcy LOW.

15 września 1939 r.

Władze okupacyjne internowały około 4000 mieszkańców Gdyni. 
Pomiędzy 14 a 19 września 29 walk, z tego 14 razy walczył batalion przeciw pułkowi, 10 razy batalion przeciw batalionowi, raz 
kompania przeciw batalionowi i raz pluton dowództwa przeciw przewadze 

16 września 1939 r.

"16 września o 23.30 pożegnaliśmy się na zawsze" - wspominał komisarz rządu Franciszek Sokół - Ostatnie słowa, jakie od Dąbka 
usłyszałem, były następujące: "Gdy powrócisz do Gdyni, powiedz, że u Gdynian znalazłem odwagę, pogardę wobec nieprzyjaciela i 
umiłowanie swej słonecznej Gdyni."
Hitlerowcy tego dnia ścięli historyczny dąb rosnący przy ulicy portowej.
Liczba aresztowanych mieszkańców Gdyni wyniosła około 7000 osób. 

17 września 1939 r.   – Inwazja ZSRR
W dodatku obszar Kępy Oksywskiej z powodu niewielkich rozmiarów, płaskiego ukształtowania terenu, na którym dominowały pola 
uprawne i otwartej przestrzeni ze wszystkich stron był niesamowicie trudny do obrony – jak to określił płk. Dąbek: płyta oksywska 
podobna jest do głębokiego talerza: niewygodna, bo hitlerowcy plują do niej ze wszystkich stron. Kępa Oksywska, podobnie jak całe 
wybrzeże od strony lądu, w momencie wybuchu wojny pod żadnym względem nie była przygotowana do obrony. Nie miała żadnych 
umocnień żelbetowych. Umieszczono tylko baterię „Canet” do ostrzeliwania okrętów wroga na podejściach do portu gdyńskiego. 
Według badacza historii walk LOW, Edmunda Kosiarza – obrońcy Kępy Oksywskiej nie liczyli na zwycięstwo, bo wynik bitwy był 
przesądzony jeszcze przed rozpoczęciem. Stanęli do bitwy, aby bronić do kresu sił polskiej ziemi nadmorskiej, a przede wszystkim 
honoru. Od 16 września jego podkomendni, skrajnie wyczerpani fizycznie i psychicznie, atakowani, ostrzeliwani zewsząd: od strony 
lądu, powietrza i morza walczyli już resztkami sił. Pomimo, że jego oddziały były już u kresu wytrzymałości, płk. Dąbek do ostatniej 
chwili odrzucał możliwość kapitulacji.

18 września 1939 r.

Alfred Dyduch, najmłodszy obrońca Kępy Oksywskiej, 13-letni harcerz zginął w walce 18 września 1939 r. podczas próby nawiązania 
kontaktu z dowództwem. 
„18 września kompania wypadowa przeprowadziła natarcie na Niemców napierających coraz silniej na Nowe Obłuże. Idący w 
awangardzie 13 latek postanowił zniszczyć tarasujące drogę polskim żołnierzom gniazdo CKM. Niestety seria z karabinu prawie 
oderwała mu nogę. Jego bezpośredni przełożony, mat Czesław Jarcom, wyniósł chłopaka z ognia, znajdując mu schronienie w jednym
z okolicznych domów.”
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19 września 1939 r.

 Nieprzyjaciel coraz szybciej zbliżał się do Babiego Dołu, z którego płk. Dąbek dowodził podległymi sobie oddziałami LOW. W tej 
sytuacji płk. Dąbek zebrał ze sobą niewielką grupę ok. 20 osób, którą sformował w swój ostatni oddział i kazał im się zaopatrzyć w 
karabiny i amunicję, żeby stanąć do ostatniej walki – obrony swojego stanowiska dowodzenia. Jak zrelacjonował w swoich 
powojennych wspomnieniach kpt. Wacław Tym: "na zbiórce, prócz płk. Dąbka, byli obecni oficerowie: ppłk. Ignacy Szpunar, mjr dypl. 
Józef Szerwiński, mjr Adolf Dzierżyński, mjr Aleksander Jabłonowski, kpt. dypl. Wacław Tym, kpt. Henryk Dąbrowski, kpt. Józef 
Fabicki, kpt. Stanisław Laudowicz, kpt. Stanisław Spyrłak, kpt. Wiesław Szarras, por. Zygmunt Pernak, ppor. Kazimierz Górski, ppor. 
Wiesław Michalik, ppor. rez. Szczepan Włoch i szeregowi: kpr. Żodzich oraz strzelcy – Franciszek Golasik, Kapczyński i 2 nieznanych 
nazwisk." W ostatniej chwili przybiegł do nich jeszcze kpt. Antoni Kowrygo. Płk. Dąbek wyprowadził ich na północny stok jaru, tuż nad
budynkiem sztabu. Niemcy byli już w budynku dowództwa. Tymczasem w jarze, w wyniku ostrzału artyleryjskiego został ranny płk. 
Dąbek i nie mając już siły walczyć, a jednocześnie za wszelką cenę nie chcąc się poddać Niemcom, odebrał sobie życie – ostatnie jego 
słowa przed śmiercią brzmiały: "a więc to już koniec. Ja nie skapituluję”
Rankiem 19 września Dąbek złożył kontradmirałowi Unrugowi ostatni meldunek, a w ostatniej bitwie walczył jak zwykły żołnierz. 
Krótko przed godziną 17-tą, zupełnie bezsilny wobec przewagi przeciwnika i lekko ranny odłamkiem pocisku z moździerza, polecił 
ppłk. Szpunarowi, by po jego śmierci zakończył walkę i przekazał pożegnanie dla żony oraz córki. Po odejściu Szpunara, włożył lufę 
pistoletu w usta i strzelił. 
Niemiecki dowódca nacierających na tym odcinku dywizji, uznając męstwo polskich żołnierzy, przyznał ich dowódcy prawo noszenia 
szabli w niewoli. Szablę tę żołnierze wbili w mogiłę, obok pułkownikowskiej czapki, wykopaną na trawniku między zabudowaniami 
szpitala w Babich Dołach. Zwłoki płk Dąbka w dniu 23.10.1946 r. zostały ekshumowane z "cmentarza Babi Dół" 30 października 1946 
r. odbył się uroczysty, wojskowy pogrzeb pułkownika, a trumna złożona została na cmentarzu Obrońców Ojczyzny w Redłowie. Za 
pułkownikiem, w równych szeregach, leżą jego żołnierze. W 31.08.1957 r. podczas uroczystości związanych z 18 rocznicą września'39 
odsłonięto marmurową płytę nagrobkową na której wyryte zostało epitafium: "Pokażę wam, jak Polak walczy i umiera". W miejscu, 
gdzie zginął pułkownik w Babich Dołach, znajduje się pomnik z tablicą pamiątkową.
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