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O B ROŃC A  G DY N I
Czuwaj! 
Mamy dla Was, drodzy Rodacy, krótki opis działań wojennych prowadzonych w okolicach Gdyni w dniach 2-6 
września. Niestety, na temat wydarzeń tamtych dni wiemy bardzo niewiele, zwłaszcza na temat naszego bohatera – płk.
Stanisława Dąbka. 
Co więc możemy słowem wstępu powiedzieć? 
Był to czas formowania się frontów i rozpoznawania sytuacji. Ludzie obudzili się w świecie wojny i musieli się do niego 
dostosować. Oczywistym jest więc, że prowadziło to do chaosu, nic nie było pewne. Nie oznacza to wcale, że nie doszło
wtedy jeszcze do czynów bohaterskich!
Wiemy, że w ciągu 7 pierwszych dni walk, podległa Dąbkowi LOW stoczyła ogółem 31 walk, często dokonując rzeczy 
pozornie niemożliwych! Dzięki temu obrona trwała dwukrotnie dłużej, niż przewidywano. Według opisów, 
charakteryzowały ją dwie wspólne cechy: uporczywe utrzymywanie stanowisk i aktywność w odbijaniu utraconego 
terenu. 
Choć nie znamy dokładnej daty, to doczytać można się także informacji o 21 gdyńskich harcerzach zorganizowanych 
przez prof. HR Bolesława Polkowskiego. Jednego z pierwszych dni wojny zebrali się oni na boisku szkoły nr 1 przy ul. 10 
lutego. Stąd harcerze przewiezieni zostali autobusem w rejon Koleczkowa. Major Zaucha świadomy ich bojowej 
przydatności (nabyte umiejętności harcerskie – podchody, orientacja w terenie, umiejętności obozowe, sprawności) 
przydziela harcerzy do poszczególnych pododdziałów, aby wykorzystać ich jako szperaczy. 
Konkretniejsze informacje poniżej:

2 września 1939 r.

W nocy z 1 na 2 września podkomendni płk. Dąbka zaczęli walkę od kontrataku, w wyniku którego udało im się 
zepchnąć Niemców do Gdańska.
Gdynianie jeszcze nie są w pełni świadomi zagrożenia, za to wykazują się dużą bitnością.
Podczas nalotów niemieckich zatopione zostały dwa zmobilizowane jako okręty-bazy statki żeglugi przybrzeżnej ORP 
„Gdynia ” i ORP „Gdańsk”. Większość ich załóg zginęła.

3 września 1939 r.

W tych dniu jak i przez cały tydzień oddziały płk. Dąbka toczyły w obronie Gdyni zaciekłe bitwy głównie w rejonie 
Kartuz i Sopotu. Dzięki znakomitym posunięciom taktycznym Polacy wygrywali w tej fazie walk, co wywołało popłoch 
wśród niemieckich dowódców. Niemcy z przerażeniem przekonali się, że nie tak łatwo i nie tak „błyskawicznie” 
przyjdzie im zdobyć polskie Wybrzeże, pomimo miażdżącej przewagi liczebnej i zbrojnej.

4 września 1939 r.

Wydano komunikat Komisarza Rządu w Gdyni o zakazie opuszczania domów od godziny 20.00 do 6.00. 
Po Gdyni i całej Polsce rozchodzi się wieść o dołączeniu się do wojny w dniu 3 września Wlk. Brytanii i Francji – Polaków
zagrzewa to jeszcze bardziej zaciętej walki. 

5 września 1939 r.

Firma Wedel przekazała dla Polskiego Białego Krzyża zapasy czekolady.

6 września 1939 r.    

6 września zablokowano dostęp do portu w Gdyni, zatapiając dwa statki handlowe: grecki „Joannis Carras” przy 
głównym i „Toruń” – przy południowym wejściu do portu. 



O płk. Dąbku słów kilka...

Akcja, którą prowadzi nasza drużyna, jak już pisaliśmy, ma na celu upamiętnienie postaci naszego patrona jako 
bohatera. Oczywistym problemem, któremu się w ten sposób przeciwstawiamy jest niewiedza wielu Gdynian o historii 
miasta. 
Jest też inny problem, który dotyczy nie tylko płk. Stanisława Dąbka, ale wielu innych bohaterów. Leży on w naszych 
umysłach. I to jemu poświęcimy ten krótki tekst.
Więc, o co chodzi? Postacie takie jak pułkownik odbieramy bardzo często jako nieziemskie istoty bez skazy! Oznacza to, 
że nie wierzymy, że sami moglibyśmy dokonać podobnych co oni czynów. A po co nam kult bohaterów? Po to właśnie 
żeby brać z nich przykład. By inspirować się ich postawą. By doceniać ich za to, że będąc zwykłymi ludźmi, takimi jak 
każdy z nas, potrafili wobec zagrożenia pozostać wierni ideałom.
Płk. Dąbek też był Polakiem, ba, pod koniec życia zamieszkał w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej! Ze zdecydowaną 
większością czytających naszą broszurę łączy go już całkiem realna cecha.
W swoim otoczeniu miał przyjaciół, ale miewał też wrogów. 
Miał rodzinę, którą kochał. 
Lubił czekoladę i piłkę nożną. Kiedyś nawet był małym chłopcem i chodził do szkoły! 
Chodził do kościoła i na wybory. 
Czasem jeździł nawet na wakacje. 
Jak każdy z nas, czasem miał katar... 
Odczuwał całkiem zwyczajne emocje jak złość, radość, niechęć, sympatię, smutek.
Z takim właśnie, pokaźnym zestawem całkiem przyziemnych cech, Stanisław Dąbek wobec oblicza klęski (a w 
konsekwencji śmierci) nie ugiął się. Wraz z wieloma podległymi sobie żołnierzami, stawił czoła najeźdźcy. Choć był 
zwykłym człowiekiem to oddał życie za ojczyznę. Za to właśnie tak go cenimy.
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