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Lata wczesnej młodości 
 

Stanisław Dąbek, syn Szczepana i Rozalii z Pawęskich, urodził się 28 marca 
1892 roku w Nisku na Rzeszowszczyźnie, w niezamożnej wielodzietnej rodzinie 
chłopskiej. 
Utrzymanie licznego potomstwa w biednej Galicji u schyłku XIX stulecia było 
niezwykle trudne. Toteż w trosce o poprawę warunków materialnych ojciec 
Stanisława nabył w 1900 roku niewielkie gospodarstwo rolne w miejscowości 
Dąbków, położonej 3 kilometry od Lubaczowa. Nie zmieniło to jednak radykalnie 
na lepsze sytuacji bytowej rodziny. Dom Dąbków przesiąknięty był atmosferą 
patriotyczną, szczególnie kultywowano tradycje powstania styczniowego. 
Wychowywał się pod troskliwą opieką matki oraz dziadka, Franciszka Pawęskiego, 
leśniczego i byłego powstańca z 1863, roku. Podkreślić należy, iż ów wpływ ma tek 
na wychowanie młodego pokolenia był bardzo charakterystyczny dla okresu 
zaborów. To właśnie matki kształtowały charaktery swych synów, budziły ich myśli 
o wolnej Polsce i przygotowywały przyszłych bojowników walki o niepodległość 
ojczyzny. Matka Stanisława była jedną z takich kobiet. 

Do sześcioklasowej szkoły ludowej uczęszczał Dąbek w Lubaczowie.  
Był dobrym uczniem. Szczególnie interesowała go historia. Wyróżniał się pilnością 
w wykonywaniu obowiązków. 
Rówieśnikiem Dąbka w szkole był Karol Sander, który tak go wspominał po latach: 
„Staszka cechowała nadzwyczajna skrupulatność i sumienność. Jego zeszyty  
i podręczniki były czyściutkie, nigdy też nie zasłużył na dwójkę. Dbał  
o swoją opinię. No i miał jakąś żyłkę przywódcy.” 
Niewątpliwie dom rodzinny i trudne warunki materialne, w jakich upłynęło 
dzieciństwo i lata chłopięce Stanisława, wpłynęły w znaczącym stopniu na cechy 
jego charakteru - uporczywość w zdobywaniu wiedzy i dążeniu do osiągnięcia 
wytkniętego celu. Doświadczenia z tych lat sprawiły, że stał się niezwykle 
pracowity, ofiarny, zdolny do poświęceń, a także niezwykle ambitny.  
Po ukończeniu szkoły ludowej obowiązującej na terenie Galicji rodzice 
zdecydowali, że ich syn podejmie naukę w szkole wydziałowej we Lwowie. Po 
skończeniu jej Stanisław zapisał się do Seminarium Nauczycielskiego w Sokalu. 
Nauka nie wypełniała mu jednak całych dni. Wychowany w patriotycznej 
atmosferze rodzinnego domu, szkoły i środowiska wykazywał rosnące 
zainteresowanie walką o niepodległy byt narodowy. Spotęgował to zapewne fakt, 
że ostatnie lata jego nauki zbiegły się z wielkimi przemianami myślowymi 
ówczesnego młodego pokolenia, z nasileniem dążeń wyzwoleńczych, społecznych 
i narodowych. Marzyła się tej młodzieży niepodległość. To właśnie młodzież 
szkolna stała się jednym z podstawowych czynników rozszerzenia się ruchu 
niepodległościowego. Młody Dąbek był członkiem „Sokoła” i „Zarzewia”, 
organizacji kształtujących postawy patriotyczne i dążenia niepodległościowe wśród 
młodzieży. 

W 1911 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie i otrzymał dyplom 
nauczyciela szkół powszechnych. Jednocześnie we wrześniu tego roku w VII 
Gimnazjum we Lwowie złożył pomyślnie egzamin dojrzałości. Uczynił to z myślą, 
że w przyszłości podejmie studia na wyższej uczelni. Tak też się stało i wkrótce  
wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Aby zdobyć 
środki materialne na utrzymanie, objął posadę nauczyciela w szkole ludowej  
w Bóbrce koło Lwowa. W tym czasie aktywnie działał w ruchu niepodległościowym, 
prężnie rozwijającym się w Galicji. Jednakże studia absorbowały go coraz bardziej, 
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toteż wkrótce musiał zrezygnować z pracy nauczycielskiej. 
Rok 1914 otworzył nowy rozdział w życiu Stanisława Dąbka. W pierwszych 

miesiącach tego roku jako ochotnik został powołany do odbycia służby wojskowej 
w armii austriackiej i wcielony do 34 Pułku Obrony Krajowej, stacjonującego  
w Jarosławiu. Po odbyciu obowiązującej służby rekruckiej wniósł prośbę  
o przyjęcie do szkoły oficerskiej, Austriackie władze wojskowe rozpatrzyły ją 
pozytywnie i Dąbek został skierowany na dwumiesięczny kurs w szkole dla 
oficerów rezerwy w miejscowości Belzinek koło Pilska na Morawach. Ukończył ją  
z bardzo dobrym wynikiem uzyskując 4 lokatę. Sądzić można, że na decyzji 
wstąpienia do szkoły oficerskiej zaważyło przekonanie, że Polska niepodległość 
może jedynie odzyskać na drodze walki zbrojnej. Chciał poznać żołnierskie 
rzemiosło, aby móc w sprzyjających warunkach, osobiście uczestniczyć w polskim 
czynie zbrojnym. Jako podchorąży wrócił Dąbek do macierzystego pułku dla 
odbycia praktyki. Tymczasem narastający od dłuższego czasu konflikt zbrojny 
między zaborcami wszedł w moment krytyczny. 1 sierpnia 1914 roku wybuchła 
Wielka Wojna Powszechna, jak ją wówczas określano. Stanisław, jak wszyscy 
niepodległościowcy, przyjął tę wiadomość z niepokojem, ale i z wielką nadzieją. 
Jego pokolenie wierzyło, że ostatecznie rozwiąże ona kwestię polską. 
Dąbek na front w Karpatach wyruszył w stopniu podporucznika. W armii austro-
węgierskiej panowały optymistyczne nastroje i wiara w szybkie zwycięstwo nad 
carską Rosją. Tymczasem doborowe jednostki monarchii habsburskiej notowały 
duże niepowodzenia. Oddziały 2 armii austro-węgierskiej, w której walczył 
podporucznik Dąbek, obsadziły przełęcze karpackie. Ze swoją kompanią 
uczestniczył on w wielu bitwach i potyczkach. Niejednokrotnie wyróżnił się jako 
dowódca pododdziału. Podczas ciężkich frontowych walk został ranny w obie nogi. 
Zdaniem lekarzy konieczna była amputacja, ale Dąbek nie wyraził na nią zgody. 
Po kilkumiesięcznym okresie hospitalizacji w krakowskim szpitalu, a następnie 
rekonwalescencji, wraca do armii. Awansuje do stopnia porucznika i zostaje 
skierowany do marszowego batalionu 90 pułku piechoty. Losy wojny rzuciły go na 
front włoski, gdzie dowodził kompanią; walczył pod Caporetto i nad rzeką Piawą. 

Lata 1914-1918 stanowiły bardzo ważny etap w życiu Stanisława Dąbka. 
Walcząc w szeregach armii austriackiej, najpierw na froncie w Karpatach, a później 
na froncie włoskim, wykazał się ogromną odwagą na polu bitwy. Wsławił się 
zuchwałymi nocnymi wypadami i pogardą śmierci. Za męstwo na polach walk  
i bitew uzyskał wiele bojowych odznaczeń austriackich z Żelazną Koroną włącznie.  
 

W armii II Rzeczypospolitej 
 

Klęska państw centralnych spowodowała powstanie na ich gruzach nowych 
organizmów państwowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dosłownie w ciągu 
kilku dni, na przełomie października i listopada 1918 roku nastąpiło całkowite 
załamanie się austro-węgierskiej machiny biurokratycznej i wojskowej na terenie 
Małopolski. Wprawdzie zmęczenie długą i krwawą wojną przyśpieszyło rozkład 
wewnętrzny wielonarodowej monarchii habsburskiej, ale u podstaw nowej, 
odradzającej się po tylu dziesięcioleciach, państwowości polskiej leżał także nasz 
czyn zbrojny. Polacy z Małopolski nie czekali biernie na rozwój wypadków, lecz 
własnymi siłami doprowadzili do usunięcia austriackich zaborców. Tak więc  
w rodzinne strony Stanisława Dąbka, do Galicji, najwcześniej ze wszystkich ziem 
polskich zawitała tak długo oczekiwana wolność. 

W pierwszych dniach listopada 1918 roku, po czterech latach wojowania,  
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z dalekiego frontu włoskiego powrócił do Lubaczowa porucznik Stanisław Dąbek. 
Dodać trzeba, że wrócił na czele kompanii piechoty złożonej z Polaków, z pełnym 
uzbrojeniem, i sprzętem wojskowym. Bezzwłocznie wstąpił w szeregi tworzącego 
się Wojska Polskiego. 
Po powrocie zastał w Lubaczowie bardzo trudną sytuację. Wielu urzędników 
austriackich, zarządców majątków ziemskich wyjechało do Przemyśla, Jarosławia  
i innych większych miast, szukając tam bezpiecznego miejsca pobytu. Ludność 
polską w Lubaczowie terroryzowali nacjonaliści ukraińscy. Stanisław Dąbek, już 
kapitan, wraz ze swoją kompanią stanął w obronie tej ludności. Po latach 
mieszkańcy gmin: Lubaczów, Horyniec, Stary Diksu nadali mu honorowe 
obywatelstwo. 
Odradzające się państwo polskie miało do rozwiązania wiele niełatwych 
problemów. Stało przed trudnym procesem scalenia odrębnie dotąd rozwijających 
się ziem polskich i ustalenia powojennych granic. Nie rozstrzygnięta była sprawa 
przynależności państwowej ziem Małopolski Wschodniej, a więc i rodzinnej ziemi 
lubaczowskiej Stanisława Dąbka. Wkrótce rozszerzy się konflikt polsko-ukraiński, 
w którym uczestniczył również ze swoją kompanią kapitan Dąbek. 

Gdy w połowie 1919 roku walki polsko-ukraińskie dobiegły końca, Dąbek 
objął stanowisko dowódcy batalionu w 14 pułku piechoty. Dowodził nim, 
awansowany w tym czasie do stopnia majora, w wojnie polsko-radzieckiej 1920 
roku. W toku działań wojennych ujawnił duże zdolności taktyczne. Wyróżnił się ze 
swym batalionem w walkach pod Rohatynem. W dowód uznania za zasługi bojowe 
otrzymał order dla każdego żołnierza najcenniejszy: Virtuti Militari.  

Nadszedł wreszcie okres pokojowej służby w armii II Rzeczypospolitej. 
Major Dąbek pełnił w niej odpowiedzialne funkcje dowódcze: dowodził batalionem, 
był zastępcą dowódcy pułku i dowódcą kolejno dwóch pułków. Na kilka tygodni 
przed agresją hitlerowską powierzono mu odpowiedzialne i niezwykle trudne 
stanowisko dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża. 

Najpierw jednak był dowódcą batalionu w 14 pułku piechoty, który 
stacjonował we Włocławku. Stamtąd został przeniesiony na równorzędne 
stanowisko dowódcy batalionu do 8 pułku piechoty Legionów w Lublinie, 
wchodzącego w skład 3 Dywizji Piechoty Legionów. Cieszył się opinią 
niezawodnego dowódcy o wrodzonych zdolnościach taktycznych. Z dniem 15 
sierpnia 1924 roku otrzymał awans na stopień podpułkownika. 
Tu, w Lublinie, biorąc lekcje francuskiego u Niny Polaczkówny, zakochał się w jej 
młodszej siostrze Irenie, absolwentce wydziału prawa, Ślub wzięli w kwietniu 1926 
roku, kiedy Dąbek był już zastępcą dowódcy 7 pułku piechoty Legionów  
w Chełmie, należącego do tej samej zamojskiej dywizji. 

Nowy przydział służbowy Dąbka na stanowisko zastępcy dowódcy pułku 
stanowił konieczny szczebel kariery wojskowej, umożliwiający w niedalekiej 
przyszłości objęcie dowództwa pułku. Tymczasem trafił do jednostki, której 
dowódcą był płk Więckowski, legionista. W dramatycznych dniach przewrotu 
majowego w 1926 roku, kiedy kolejarze odmówili podstawienia parowozu do 
pociągu batalionowi, który miał pośpieszyć na pomoc Piłsudskiemu, pułkownik 
Więckowski popełnił samobójstwo. W pułku zawrzało. Dopiero Dąbek opanował 
sytuację. 
Stopniowo jednak w Chełmie wytworzyła się wokół jego osoby niezdrowa 
atmosfera. Przyczyna tkwiła przede wszystkim w tym, że większość oficerów  
i podoficerów 7 pp wywodziła się z Legionów, a zastępca dowódcy pułku był 
oficerem armii austriackiej. W środowisku pułkowym stosowano wobec Dąbka  
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różnego rodzaju szykany, naciski, a nawet prowokacje. Toteż z zadowoleniem 
przyjął wiadomość o czasowym odkomenderowaniu go do pracy w szkolnictwie 
wojskowym. Na początku 1928 roku skierowany został do Tomaszowa  
Mazowieckiego, gdzie miał poprowadzić roczny kurs batalionu podchorążych 
rezerwy. Rok później otrzymał zadanie zorganizowania Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Piechoty w Zambrowie. Powstała ona w wyniku połączenia trzech 
odrębnie istniejących dotąd batalionów szkolnych w Zaleszczykach, Łukowie  
i Tomaszowie Mazowieckim. Podpułkownik Dąbek włożył wiele trudu i wysiłku  
w organizację szkoły i wypracowanie metod szkoleniowych. Można  powiedzieć, że 
odżyła w nim pasja nauczycielska. Pamiętać należy, że pierwszy rocznik szkoły  
w Zambrowie składał się z absolwentów wyższych uczelni i akademii, a więc ludzi 
wykształconych, wyrobionych i nie pozbawionych krytycyzmu. W świadomości 
podchorążych zapisał się Dąbek jako dowódca wymagający i bezwzględny. Ale 
dzięki temu jego wychowankowie byli w jednostkach cenieni wyżej niż absolwenci 
innych szkół podchorążych. 

W połowie lipca 1930 roku został odwołany z funkcji komendanta Szkoły 
Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie i nominowany na stanowisko 
dowódcy 7 pp Legionów w Chełmie. Było to z pewnością duże wyróżnienie, 
albowiem otrzymał dowództwo pułku legionowego. Dwa lata później dostał awans 
na pułkownika ze starszeństwem od 1 I 1932 roku. 
Kilkuletni okres dowodzenia 7 pp nie należał do najłatwiejszych. Dowódcą  
3 dywizji piechoty był wówczas generał Władysław Bortnowski, wywodzący się  
z I Brygady Legionów. Mimo świetnej znajomości służby i lojalności wobec 
przełożonego Stanisławowi Dąbkowi stosunki z generałem Bortnowskim, jak 
również z jego współpracownikami ze sztabu dywizji reprezentującymi także 
środowisko legionowe, nie układały się najlepiej. Po pewnym czasie, choć 
dowodzony przez niego pułk był najlepszy w 3 dywizji, odesłano pułkownika Dąbka 
„do dyspozycji”, czyli odwołano go ze stanowiska dowódcy 7 pp Legionów. Dąbek, 
choć załamany, być może po raz pierwszy w życiu nie poddał się. Przy pomocy 
żony - prawnika wystosował pismo wyjaśniające do Biura Personalnego 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Drogą służbową nie miało ono jednak szans na 
dotarcie do rąk Józefa Piłsudskiego, podówczas ministra spraw wojskowych. W tej 
sytuacji, pod naciskiem żony i przy jej pomocy, opracował nowy memoriał. Udała 
się z nim Irena Dąbkowa na odbywający się akurat w tym czasie zjazd Rodziny 
Wojskowej, któremu przewodniczyła Aleksandra Piłsudska. Jej właśnie wręczyła to 
pismo z prośbą o dostarczenie Józefowi Piłsudskiemu. W rezultacie przywrócono 
mu dowództwo 7 pułku, ale na własną prośbę został dowódcą 52 pułku strzelców 
w Złoczowie, wchodzącego w skład tarnopolskiej 12 dywizji piechoty, której 
dowódcą był wówczas generał Gustaw Paszkiewicz. Ambicją Dąbka było 
podniesienie wyszkolenia tego pułku na jak najwyższy poziom. Szybko zorientował 
się, jakie słabości ma kadra oficerska. Wiele czasu poświęcał na dozorowanie 
zajęć w pułku i szkolenie żołnierzy. Kadrę oficerską i podoficerską mobilizował do 
wzmożenia rytmu przygotowań bojowych i mobilizacyjnych. Wkrótce pułk stał się 
najlepszą jednostką w dywizji. 

Na każdym powierzonym stanowisku pułkownik Dąbek wyróżniał się 
niezwykłą energią, inicjatywą, obowiązkowością i sumiennością. Był bardzo 
wymagający wobec podwładnych, ale również twardy wobec samego siebie.  
W stosunkach służbowych bezpośredni, a niekiedy nawet rubaszny. Doskonale 
znał służbę piechoty i jej taktykę. Był oficerem dobrze wykształconym, władał 
kilkoma językami. 
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Dowodzone przez Dąbka pułki osiągały bardzo dobre wyniki na ćwiczeniach 
międzypułkowych i manewrach. Przodowały też w szkoleniu ogniowym. Pułkownik 
był dowódcą o śmiałych i niezależnych poglądach, co nie było mile widziane przez 
przełożonych. Otwarcie zaprotestował przeciw faworyzowaniu przez generała 
Bortnowskiego oficerów wywodzących się z Legionów, a zwłaszcza z I Brygady. 

Można stwierdzić, iż sztukę dowodzenia na szczeblu taktycznym oraz 
znajomość działania związku taktycznego na polu walki posiadł Dąbek lepiej niż 
wielu oficerów dyplomowanych. Potwierdziły to niejednokrotnie ćwiczenia,  
w których uczestniczyły dowodzone przez niego pułki. To przygotowanie zdobył 
przez samodzielne studiowanie obowiązujących regulaminów, podręczników oraz 
artykułów w prasie wojskowej. Sam zresztą był autorem licznych prac z zakresu 
taktyki, a jego podręcznik pt. Taktyka dowodzenia na wyższym szczeblu już w 
1929 roku został zatwierdzony przez ministra spraw wojskowych do użytku 
służbowego. 

Tymczasem wczesną wiosną 1939 roku w stosunkach polsko-niemieckich 
nastąpił nagły, choć od dawna przewidywany, kryzys. Po aneksji Austrii  
i Czechosłowacji Hitler uznał, iż nadszedł czas do generalnej rozprawy z Polską. 
Kiedy hitlerowska armia i flota zagarnęły litewską Kłajpedę, na polskim wybrzeżu 
zarządzono częściową mobilizację i rozpoczęto przygotowania do ewentualnego 
odparcia wojsk niemieckich. 

W obliczu bezpośredniego zagrożenia Wybrzeża potrzebne było sprawne 
dowództwo. Całością sił morskich i lądowych dowodził w obszarze nadmorskim 
dowódca Floty, kontradmirał Józef Unrug. Podległe mu natomiast Dowództwo 
Obrony Wybrzeża, ze względu na to, że nie było organizacyjnie przygotowane do 
jednoczesnego kierowania działaniami jednostek morskich nadbrzeżnych  
i lądowych, podzielono na dwa odrębne dowództwa: Dowództwo Morskiej Obrony 
Wybrzeża (DMOW) i Dowództwo Lądowej Obrony Wybrzeża (DbOW). 
Dowódcą Morskiej Obrony Wybrzeża został komandor Stefan Frankowski, 
natomiast na dowódcę Lądowej Obrony Wybrzeża wyznaczono najpierw dowódcę 
Morskiej Brygady Narodowej, pułkownika Józefa Sas-Hoszowskiego. Jednak swą 
funkcję sprawował krótko - 23 lipca 1939 roku przekazał obowiązki DLOW pułkow-
nikowi Stanisławowi Dąbkowi. Nowy dowódca, oficer o niezwykłej energii, żołn ierz 
z powołania, znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji. Miał dowodzić zbieraniną 
różnorodnych i słabo uzbrojonych oddziałów na obszarze, którego faktycznie 
przecież nie znał. Na szczęście w zorganizowanym w końcu sierpnia sztabie LOW, 
kierowanym przez podpułkownika Mariana Sołodkowskiego, znalazł ofiarnych  
i świetnie znających Wybrzeże pomocników w osobach zastępcy szefa sztabu, 
majora Józefa Szerwińskiego, oficera operacyjnego, kapitana Wacława Tyma, oraz 
kwatermistrza, kapitana marynarki, Józefa Scholza. 

Niewątpliwie niezwykła pracowitość, inwencja organizacyjna oraz duże 
zdolności dowódcze pułkownika Dąbka złożyły się na to, że w lipcu 1939 roku 
został mianowany dowódcą Morskiej Brygady Obrony Narodowej i p.o. dowódcy 
Lądowej Obrony Wybrzeża. Powierzono mu nadzwyczaj trudne zadanie. Wobec 
przygniatającej przewagi militarnej Niemiec hitlerowskich, w obliczu koncentracji 
potężnych sił niemieckich na Pomorzu Zachodnim, było oczywiste, że już  
w pierwszych dniach wojny łączność między Wybrzeżem a resztą kraju zostanie 
przerwana. Obrona Wybrzeża, poza doraźnym celem wiązania sił wroga, miała 
przede wszystkim zademonstrować wolę narodu polskiego utrzymania dostępu do 
morza. Nabierała więc ogromnego, symbolicznego wprost, znaczenia. 

Warto nadmienić, że Lądowa Obrona Wybrzeża wyodrębniona została na 
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początku lipca 1939 roku spod kompetencji Dowództwa Obrony Wybrzeża 
Morskiego. Objęła ona swym zasięgiem cały obszar ówczesnego województwa 
pomorskiego na północ od Kartuz z wyjątkiem północnego pasa Wybrzeża nad 
Bałtykiem. Dowódcy LOW podporządkowano całość sił lądowych znajdujących się 
na tym obszarze oprócz załogi Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte  
i obsady półwyspu Hel. W kontekście powyższego nasuwa się pytanie, dlaczego 
stracono dwa tygodnie cennego czasu i z opóźnieniem skierowano Dąbka na 
stanowisko dowódcy LOW? 

Sądzić należy, iż o nominacji zadecydowały także cechy charakteru. Dąbek 
otrzymał zadanie w pełni samodzielne. Skierowano go na Wybrzeże, z góry 
skazane na odcięcie od reszty kraju. Na desygnację pułkownika Dąbka na 
stanowisko dowódcy LOW wpłynął zapewne również fakt, że był autorem licznych 
prac z zakresu taktyki. 

Z drugiej jednak strony wysłano go na teren zupełnie mu nie znany, 
podlegający w dodatku dowódcy armii „Pomorze”, generałowi Bortnowskiemu,  
z którym przed laty popadł w Chełmie w ostry konflikt. 

W połowie lipca 1939 roku, w przeddzień wyjazdu na urlop zdrowotny do 
Krynicy, otrzymał rozkaz o przeniesieniu go do Gdyni. Przekazał dowództwo 52 
pułku strzelców pułkownikowi Janowi Gabrysiowi i natychmiast udał się do Gdyni - 
miasta i portu zbudowanego przez jedno pokolenie i przekształconego w jeden  
z najważniejszych ośrodków gospodarczych, kraju. 

Dwudziestego trzeciego lipca objął dowództwo Lądowej Obrony Wybrzeża. 
Po dokonaniu wstępnej oceny zdał sobie sprawę, że na Wybrzeżu panuje 
dramatyczna sytuacja. Nie zraził się tym i przystąpił do porządkowania  
i zorganizowania szczupłych sił oraz wypracowania koncepcji obrony. W pośpiechu 
musiał nadrabiać wieloletnie zaniedbania w przygotowaniu ziem nadmorskich do 
obrony. Operacyjnie podlegał dowódcy floty kontradmirałowi Józefowi Unrugowi, 
przewidzianemu na wypadek wojny na dowódcę obrony Wybrzeża,  
z uprawnieniami dowódcy armii. 
 

W dramatycznych dniach września 
 

Trzon sił obrony Wybrzeża stanowiły dwa morskie bataliony strzelców, 
rozwinięte niemal w przededniu wybuchu wojny w pułki. Kadrę oficerską  
i podoficerską dobrano do tych jednostek bardzo dobrą. Dowódcą 1 pułku był ppłk 
Kazimierz Pruszkowski, którego poznał Dąbek w 7 pp, a 2 - ppłk Ignacy Szpunar, 
dobry znajomy Dąbka jeszcze z armii austriackiej. Oba pułki były dobrze 
wyszkolone i utrzymywały wzorową dyscyplinę, do której tak dużą wagę przykładał 
Dąbek. Z kolei w Morskiej Brygadzie Obrony Narodowej, składającej się z czterech  
batalionów, najlepszy pod względem wyszkolenia był 1 batalion, dowodzony przez 
mjr Stanisława Zauchę. Należycie były uzbrojone tylko dwa bataliony. Jeszcze 
gorzej przedstawiała się sytuacja w trzech batalionach rezerwy. Dowódca LOW nie 
dysponował samolotami myśliwskimi ani rozpoznawczymi. Toteż w dniach wojny 
piloci, mechanicy i żołnierze obsługi morskiego dywizjonu lotniczego otrzymali broń 
piechoty. 

Można stwierdzić, iż pułkownik Dąbek rozporządzał siłami będącymi 
odpowiednikiem dywizji piechoty. Ich potencjał obronny obniżał jednak brak 
amunicji. Brakowało przede wszystkim pocisków artyleryjskich, amunicji zaś do 
broni piechoty oraz granatów ręcznych mogło wystarczyć na 2-3 tygodnie walki. 
Obszar powierzony pułkownikowi Dąbkowi dwukrotnie inspekcjonował generał 
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Bortnowski. Podczas drugiego pobytu wyraził opinię, że okres walk opóźniających 
potrwa od 1 do 3 dni, natomiast obronę samej Kępy Oksywskiej planował na 
tydzień. W sposób dość tajemniczy mówił o nadejściu odsieczy, o przybyciu 
sojuszniczej floty brytyjskiej. 

Pułkownikowi Dąbkowi zabrakło czasu na zgranie swojego najbliższego 
sztabu. Szef sztabu dowódcy LOW, podpułkownik dyplomowany Marian 
Sołodkowski, zjawił się na Wybrzeżu dopiero w ostatnich dniach sierpnia. Znany 
był jako oficer inteligentny i wykształcony, dobry kierownik i organizator pracy 
sztabu. Nie znał jednak ani terenu, na który go skierowano, ani podwładnych.  
Z kolei sprawami taktycznymi Dowództwa Obrony Wybrzeża miał się zająć,  
w charakterze doradcy, major dypl. Józef Szerwiński. W latach 1937-1939 
opracowywał on kolejne plany obrony Wybrzeża od strony lądu. Jednakże po 
odrzuceniu ich przez generała Bortnowskiego zrezygnował ze służby na  
Wybrzeżu. Teraz, w obliczu najazdu hitlerowskiego, ściągnięto go z powrotem na 
dobrze mu znany teren. 

Obejmując stanowisko dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża pułkownik 
Dąbek szybko przekonał się, iż skierowany został na placówkę z góry skazaną na 
stracenie. Pomimo, wydawałoby się, beznadziejnej w perspektywie sytuacji nie 
załamał się. Główną jego troską na nowym stanowisku stało się zwiększenie sił 
przeznaczonych do obrony Wybrzeża. Ludzi nie brakowało, było tam bowiem około 
50-60 tys. przeszkolonych rezerwistów. Brakowało natomiast broni. Wielu starań  
i zabiegów musiał dokonać pułkownik Dąbek w dowództwie armii „Pomorze”,  
a nawet w naczelnych władzach wojskowych, aby uzyskać dodatkowy przydział 
uzbrojenia. Jednocześnie wystąpił z wnioskiem do Generalnego Inspektoratu Sił 
Zbrojnych o powiększenie liczby przewidzianych do przyszłych działań wojennych 
batalionów obrony narodowej. Dzięki uporowi uzyskał zgodę zarówno na 
powiększenie liczby batalionów, jak i dostarczenie brakującego materiału. Siły 
Lądowej Obrony Wybrzeża z początkowych czterech batalionów wzrosły do 
dwunastu. Ponadto sformowany został Morski Dywizjon Artylerii. Zorganizowanie 
tych dodatkowych oddziałów umożliwiło prowadzenie aktywnej obrony na dalszym 
przedpolu Gdyni. Podkreślić należy, iż Dąbek potrafił energicznie odrobić zaległości 
na powierzonym odcinku. W wyniku jego starań w ciągu niespełna dwóch miesięcy 
podniósł się stan liczebny podległych mu sił z 5 do prawie 18 tysięcy. „Na miarę 
jednego człowieka” - napisał po latach Jerzy R. Godlewski w książce Pomorscy 
patrioci, ulic Trójmiasta - i wąskiego grona jego współpracowników było to bardzo 
dużo; zrobiono wszystko, co w tak krótkim czasie i przy ograniczonych środkach 
można było zrobić. W stosunku do potrzeb było to jednak niewiele. 

Pułkownik Dąbek ubolewał, że na obszarze przyszłych działań bojowych nie 
pomyślano wcześniej o zbudowaniu choćby skromnych fortyfikacji. Przecież tereny 
nadmorskie, ze względu na swój układ i rzeźbę terenu, wprost się o to prosiły. 
Toteż z charakterystyczną dla siebie energią i przedsiębiorczością przystąpił przy 
pomocy Morskiej Brygady Obrony Narodowej o robotników gdyńskich do 
umocnienia Kępy Oksywskiej. Miała ona stanowić ostatnią redutę po wycofaniu się 
obrońców z przedpola Gdyni. Niezależnie od tego kierował robotami fortyfika-
cyjnymi, prowadzonymi przez 2 Morski Batalion Strzelców w rejonie na zachód od 
Wejherowa i w rejonie Redłowa i Witomina. 
Na skutek poważnego niedopatrzenia, ale nie ze strony Dąbka, jeden pociąg ze 
sprzętem wojennym został skierowany do Gdańska i cały transport dostał się na 
trzy dni przed wybuchem wojny w ręce nieprzyjaciela. Niewątpliwie ta dotkliwa 
strata tak bardzo oczekiwanego transportu odbiła się na wartości bojowej 
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niektórych batalionów strzeleckich. 
Plan obrony przyjęty przez pułkownika Dąbka polegał na utrzymaniu - we 

współdziałaniu z Marynarką Wojenną oraz jednostkami na Helu - przez jak 
najdłuższy czas umocnionego rejonu Kępy Oksywskiej, starając się przedtem 
zatrzymać siły nieprzyjaciela na przedpolach tej pozycji. Zgodnie z przyjętym 
planem rozmieścił on swe jednostki półkolem, którego centrum stanowiły Oksywie  
i Gdynia. Dowództwo niemieckie wydzieliło do działań przeciw niewielkim siłom 
polskim na Wybrzeżu dwa zgrupowania. Na jedno zgrupowanie wojsk 
hitlerowskich, które uderzyło z rejonu Bytowa i Lęborka, składał się improwizowany 
korpus, nazwany Grenzschutz-Abschnitts-Kommando i dowodzony przez gen. 
Leonarda Kaupischa. Najsilniejszym związkiem korpusu była 207 dywizja piechoty, 
wzmocniona jeszcze dwoma batalionami piechoty i dwoma dywizjonami artylerii, 
należącymi organizacyjnie do 12 dywizji piechoty. W skład korpusu gen. Kaupischa 
wchodziły także dwa pułki straży granicznej, liczące ok. 6 tys. żołnierzy.  
Ów korpus, w skład którego wchodził jeszcze 5 pułk kawalerii, liczył ogółem 27 600 
żołnierzy. 

Drugie zgrupowanie, które organizacyjnie tworzyło brygadę, podlegało gen. 
mjr. Friedrichowi Eberhardtowi (tzw. grupa Eberhardta). Jej trzon stanowiły dwa 
pułki piechoty oraz zmotoryzowany oddział piechoty SS „Heimwehr Danzig”. 
Ponadto gen. Eberhardtowi podlegały liczne mniejsze oddziały artylerii, saperów, 
policji i łączności. W sumie dowodzone przez niego zgrupowanie liczyło ok. 12 tys. 
żołnierzy. 

Łącznie oba zgrupowania wojsk hitlerowskich miały ponad 39 tys. żołnierzy, 
około 1400 lekkich i około 470 ciężkich karabinów maszynowych, ponad 140 dział 
przeciwpancernych, blisko 100 moździerzy i prawie 200 dział piechoty. Wprawdzie 
siły niemieckie nie posiadały doborowych jednostek pancernych, ale liczbowo 
prawie trzykrotnie przewyższały stan lądowych oddziałów polskich. Pod względem 
uzbrojenia przewaga była jeszcze większa, ponad czterokrotna w broni 
maszynowej i dziewięciokrotna w artylerii. Ponadto przeciw oddziałom polskim na 
Wybrzeżu skierowano silne formacje lotnictwa hitlerowskiego. 
W nocy z 31 sierpnia na 1 września pułkownik Dąbek spał niewiele. Sporo czasu 
zajęła mu lektura raportów, sprawozdań i różnego rodzaju dokumentów  
i rachunków. O świcie wyszedł na dwór i wówczas usłyszał pierwsze strzały. 
Niebawem rozległy się wybuchy bomb i detonacje pocisków przeciwlotniczych. 
Wodami Zatoki Gdańskiej przetaczał się pogłos kanonad. W powietrzu unosiły się 
klucze niemieckich samolotów. Podlegające Dąbkowi oddziały, znajdowały się na 
wysuniętych pozycjach wokół Gdyni i na Kępie Oksywskiej. I wtedy stała się rzecz 
dziwna - pułkownik Dąbek nagle odzyskał spokój i siłę. Nieznośny, uciskający go 
dotąd, ciężar znikł wraz z echem rozpoczynającej się bitwy. Pułkownik Dąbek 
poczuł się w swoim żywiole. Wiedział, co trzeba czynić. 
  O godzinie 12.00 ustała wszelka komunikacja z resztą kraju. Łączność 
zachowano jedynie z powiatami: kartuskim, wejherowskim oraz z kościerzyńskim. 
Po silnym bombardowaniu z powietrza Niemcy rozpoczęli działania na lądzie, 
najpierw od strony Gdańska. Grupa Eberhardta próbowała wtargnąć do Gdyni od 
południa. W tej sytuacji dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża w ciągu pierwszych 
dni wojny skoncentrował główną uwagę właśnie na kierunku gdańskim. Brygada 
Eberhardta zachowywała się bowiem agresywnie, zdobywając pierwszego dnia 
dość rozległy teren na południe od Gdyni i na wschód od Kartuz. 2 Morski Pułk 
Strzelców, wsparty odwodami, w udanych natarciach nocnych zadał jednak 
najeźdźcy poważne straty w ludziach i sprzęcie. 
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Po pierwszym dniu walk na 130-kilometrowej linii obrony Gdyni płk Dąbek 
doszedł do wniosku, iż wojska nieprzyjaciela najaktywniej działały na południowych 
przedpolach miasta, w rejonie Orłowa. Aby odebrać im inicjatywę i odzyskać 
utracone pozycje, zdecydował się na nocny wypad na Kolibki. Organizację ataku 
powierzył dowódcy 2 Morskiego Pułku Strzelców, ppłk Ignacowi Szpunarowi. Ten 
nocny wypad, w którym udział wzięło 5 kompanii, zakończył się dużym, choć 
niepełnym, sukcesem. Żołnierze polscy odzyskali znaczną część terenu, spychając 
Niemców na pozycje, które zajmowali w chwili wybuchu wojny. Co najważniejsze 
zaś, ów udany nocny wypad podniósł ducha bojowego obrońców gdyńskich. 

W pierwszych dwóch dniach wojny płk Dąbek liczył na rychłe nadejście 
pomocy ze strony armii „Pomorze”, dowodzonej przez gen. Bortnowskiego. Ale już 
3 września nadzieje te rozwiały się, albowiem oddziały niemieck iej 207 dywizji 
piechoty odcięły jednostki polskie na Wybrzeżu od reszty sił w kraju. Tym samym 
Wybrzeże zostało całkowicie izolowane i skazane na samodzielną obronę. W 
zaistniałej sytuacji wojennej dowódca LOW na jakąkolwiek pomoc z zewnątrz nie 
mógł liczyć. Zgodnie ze swoją koncepcją aktywnej obrony pułkownik Dąbek 
organizował przeciwuderzenia. Jedno z nich przeprowadził w nocy z 3 na 4 
września. Maskując właściwy kierunek uderzenia wypadem pociągu pancernego 
na Kack Wielki, osobiście poprowadził natarcie trzema batalionami na Osową  
i Wysoką. Udało mu się rozbić batalion niemiecki, wziąć do niewoli kilkudziesięciu 
żołnierzy przeciwnika, a także zdobyć kilka samochodów i dużo broni. Ten udany 
wypad spowodował, że niemieckie działania straciły' na pewien czas charakter 
ofensywny. Niemcy nie mieli bowiem ochoty na prowadzenie akcji zaczepnych. 
Uwolniło to siły obrony Wybrzeża od nacisku z południa. 

Dwa dni później oddziały polskie podjęły udane działania zaczepne na 
południe od Wejherowa oraz na osi Nowy Dwór – Wejherowo. Podkreślić należy, 
że oddziały pułkownika Dąbka nie tylko wszędzie utrzymywały swe pozycje 
obronne, ale wykazywały inicjatywę zaczepną. Piątego września jednostki 
niemieckie zintensyfikowały swoją działalność na zachodnim odcinku frontu.  
W efekcie pierścień wojsk niemieckich wokół Gdyni zaczął się coraz bardziej 
zaciskać. Pułkownik Dąbek, otrzymawszy meldunki o ruchach wojsk nieprzyjaciela 
na odcinku zachodnim i południowo-zachodnim, osobiście udał się na zagrożone 
linie obrony. Po zapoznaniu się na miejscu z aktualną sytuacją zarządził 
wykonanie w celach rozpoznawczych w nocy z 6 na 7 września kilku wypadów  
1 i 2 Morskiego Pułku Strzelców oraz 1 batalionu ON. Zakończyły się one 
częściowym sukcesem, m.in. zaskoczono kompanię piechoty niemieckiej, zdobyto 
kilka cekaemów i dwa działka. Ale z drugiej strony te nocne wypady potwierdziły 
obawy pułkownika Dąbka, że na wszystkich odcinkach frontu do polskich linii 
obrony podeszły główne siły wojsk niemieckich. Toteż spodziewając się silnego 
uderzenia z ich strony i ewentualnego przełamania frontu, dowódca LOW polecił 
przyśpieszyć rozbudowę tzw. pośredniej linii obrony, przebiegającej w odległości 
kilkunastu kilometrów od Gdyni. Trzeba pamiętać, że w pierwszych dniach wojny, 
gdy niemieckie bomby spadały na Tczew, Kartuzy, Chojnice, Starogard, 
Kościerzynę i Wejherowo, gdy pancernik „Schleswig-Hols- tein” ostrzeliwał ze 
wszystkich dział Westerplatte, gdy sztukasy pikowały na Gdynię - pułkownik Dąbek 
odnosił sukcesy w walce. Realizował swój elastyczny plan obrony przez udane 
kontrataki. Za wszelką cenę starał się nie dopuścić do zepchnięcia na Kępę 
Oksywską, albowiem tam, na niewielkim obszarze, jego żołnierze nie mieli wielkich 
szans na przetrwanie. Pułkownik Dąbek, przeciwstawiając się zdecydowanie 
silniejszemu nieprzyjacielowi, zastosował w działaniach bojowych - od samego 
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początku - system obrony zaczepnej, polegający na zaciętej obronie pozycji  
z jednoczesnym podejmowaniem i przeprowadzaniem ciągłych wypadów  
i mocnych kontruderzeń. Nie było prawie dnia i nocy, w których nie zorganizowano 
by wypadu lub natarcia na stanowiska niemieckie. Pułkownik Dąbek w działaniach 
tych niejednokrotnie dawał przykład osobistej odwagi, poświęcenia i ofiarności. 
Wszędzie, gdzie tego wymagała sytuacja, był obecny. 

Właśnie taki sposób prowadzenia walki wzbudził w nieprzyjacielu respekt  
i w efekcie powodował powolność i ostrożność w jego działaniach. Temu należy 
przede wszystkim przypisać fakt, że obrona Gdyni przeciągnęła się do 12 dni,  
a Kępy Oksywskiej o dalsze 7 dni. 

Nadzieja na zapowiadaną przez generała Bortnowskiego odsiecz istotnie 
podtrzymywała żołnierzy w walce. Jednakże pułkownikowi Dąbkowi nawet przez 
chwilę nie przyszła do głowy myśl o przebijaniu się na południe. Polskie prawo do 
ujścia Wisły i do Wybrzeża już przypieczętowali swoją postawą i swoim życiem 
pracownicy Poczty Polskiej w Gdańsku, nadal też trwali na posterunku obrońcy 
Westerplatte. Pułkownik Dąbek toczył bitwę, której wynik był z góry przesądzony.  
Podkreślić należy, że żołnierzy dzielnie wspierała ludność cywilna, pełna zapału  
i woli walki. W Gdyni tworzyły się ochotnicze oddziały tzw. Czerwonych 
Kosynierów, z których część z powodu braku karabinów uzbrojona była czasowo - 
wzorem powstańców XVIII i XIX stulecia - w kosy. Niewątpliwie przyjęta przez 
pułkownika Dąbka taktyka aktywnej obrony odpowiadała nastrojom ludności. Raz 
po raz, przeważnie nocami, organizował on przeciwuderzenia, zadając straty 
przeciwnikowi, niejednokrotnie zdobywając również na nim  broń. 

Siódmy dzień wojny przyniósł wyraźną zapowiedź silnego niemieckiego 
natarcia. Lotnictwo wroga wzmogło działalność rozpoznawczą oraz ataki bombowe 
i z broni pokładowej na pozycje polskie. Z nastaniem świtu do działań zaczepnych 
ruszyły niemal wszystkie czołowe jednostki niemieckie. Główne siły przeciwnika, 
działające od strony Pomorza Zachodniego, po opanowaniu rejonu Kartuz, 
uderzyły w kierunku północno-wschodnim. Rozpoczęły się na całym froncie 
Lądowej Obrony Wybrzeża zaciekłe walki. Niemcy powoli, dosłownie krok po 
kroku, posuwali się do przodu. W czasie całodniowych walk oddziały polskie 
poniosły spore straty, ale nacierające jednostki niemieckie miały jeszcze większe. 
Ponadto nie zdołały wyprzeć polskich żołnierzy z zajmowanych pozycji.  
Wieczorem 7 września wojska niemieckie na wszystkich odcinkach frontu 
wstrzymały natarcie i przeszły do obrony. Niemcy nie odważyli się na 
kontynuowanie działań zaczepnych nocą, albowiem obawiali się zasadzek ze 
strony oddziałów polskich, a ponadto chcieli odpocząć przed wyznaczonym na  
8 września generalnym natarciem. 

Także jednostki polskie, wyczerpane całodziennymi walkami, pragnęły 
odpoczynku. Niestety, nie wszystkie mogły sobie na to pozwolić. Pułkownik Dąbek, 
niezwykle energiczny dowódca LOW, dniem i nocą przebywający na 
najtrudniejszych odcinkach frontu, potrafił przewidywać zamiary przeciwnika; 
postanowił nocnymi wypadami osłabić jego siły przed spodziewanym natarciem. 
Wypady przeprowadzone zostały niemal na wszystkich odcinkach frontu. 
Niewątpliwie poprawiły one nieco sytuację oddziałów polskich, ale nie na tyle 
jednak, aby uniemożliwić wrogowi przystąpienie do planowanego na 8 września 
generalnego natarcia. W tym dniu rozpoczęła się nowa faza walk o Gdynię. Dzień 
ten był bardzo ciężki dla jej obrońców. Wojska hitlerowskie bez przerwy bowiem 
atakowały pozycje polskie. W każdym ataku ponosiły jednak duże straty, ale siły 
obrońców także malały. Wielu żołnierzy poległo bądź odniosło rany. Lżej ranni nie 
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chcieli opuszczać swych stanowisk. Każdy walczył do końca, do kresu sił. 
Mimo to sobotni poranek 9 września zastał większość polskich oddziałów na 
nowych liniach obrony. Na północy i zachodzie front znacznie przybliżył się do 
Kępy Oksywskiej i Gdyni, jedynie na południu nie uległ większym zmianom. Obawy 
pułkownika Dąbka o dalsze losy obrony jeszcze bardziej wzrosły. Następny dzień 
dowództwo niemieckie postanowiło wykorzystać na odpoczynek, uporządkowanie  
i przegrupowanie pododdziałów. Jednostki hitlerowskie zostały bowiem  
w dotychczasowych walkach nadwerężone, ich siła bojowa uległa osłabieniu. 

Jedenastego września, od wczesnych godzin rannych, wojska hitlerowskie 
wzmogły działania na wszystkich odcinkach frontu wokół Gdyni. Żołnierze polscy 
nie ustępowali przed silniejszym liczebnie przeciwnikiem. Podjęli walkę i skutecz-
nie odpierali pierwsze uderzenie. Pułkownik Dąbek podejmował także nocne 
wypady, aby nie dopuścić do pogorszenia sytuacji. 

Nadszedł jednak 12 września. Dowódca sił niemieckich gen. Kaupisch wiele 
spodziewał się po tym dniu. Główne siły 207 dywizji miały uderzyć na Kępę 
Oksywską i rozbić broniące się tam jednostki polskie. W tym czasie wojska 
podporządkowane gen. Eberhardtowi miały ostatecznie rozprawić się z obroną 
polską w rejonie na południe i na zachód od Gdyni. Niemieckie dowództwo liczyło 
na sukces, przemawiało za tym wiele atutów: znaczna przewaga liczebna  
i techniczna nad osłabionym i wyczerpanym przeciwnikiem, wsparcie artylerii  
i lotnictwa. Nie przewidzieli jednak - męstwa, woli walki i gotowości do 
największych poświęceń żołnierzy polskich. Dzięki takiej postawie obrońców ziemi 
nadmorskiej wojska hitlerowskie zostały powstrzymane. Zamiast błyskotliwego 
sukcesu poniosły duże straty. Nie lepiej powiodło się jednostkom walczącym pod 
rozkazami gen. Eberhardta. Co więcej, w tym najkrytyczniejszym momencie siły 
polskie zdobyły się na zryw, jakiego nie spodziewało się niemieckie dowództwo.  
Od wczesnych godzin rannych trwały zacięte walki. Wojska gen. Eberhardta nie 
potrafiły przełamać obrony polskiej na żadnym z odcinków. W tej sytuacji 
pułkownik Dąbek postanowił uderzyć na jednostki tyłowe nieprzyjaciela w rejonie 
Rumii i Redy. Nie dysponował jednak poważniejszymi siłami. Nie brakowało mu 
natomiast śmiałości. Do planowanego uderzenia postanowił ściągnąć oddziały  
z pierwszej linii frontu. Było to przedsięwzięcie bardzo ryzykowne, ale Dąbek liczył, 
iż pozostawione na froncie oddziały zdołają przez krótki czas operacji 
powstrzymać ewentualne natarcie nieprzyjaciela. 
Wprawdzie zdawał sobie sprawę z faktu, iż początkowe sukcesy nie mogły zmienić 
ogólnej sytuacji, która kształtowała się pod wpływem miażdżącej, zwłaszcza  
w uzbrojeniu i wyposażeniu, przewagi przeciwnika. Ale mimo to podjął pułkownik 
Dąbek próbę jeszcze jednego silnego przeciwuderzenia. Na 12 września 
zaplanował największy kontratak. Silne kontruderzenie trzech batalionów w rejonie 
Zagórze - Reda miało na pewien czas sparaliżować działania Niemców, 
przepołowić ich zgrupowanie i odrzucić część sił w kierunku północnym. Niestety, 
tym razem zawiodło wykonanie. Tak więc podjęta przez stronę polską próba 
silnego przeciwuderzenia zakończyła się niepowodzeniem ze względu na poważne 
błędy, które popełnili wykonawcy rozkazów. Prowadzenie walk z przeważającymi 
siłami wroga na przedpolach Gdyni było już niemożliwe. 
 

Na ostatniej reducie 
 

Wieści o niepomyślnej realizacji planu uderzenia szczególnie mocno 
dotknęły dowódcę LOW, pułkownika Dąbka. Oficer ten, tryskający zazwyczaj 
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energią, ze spokojem przyjmujący dobre i złe wiadomości z pola walki, wierny 
zasadzie aktywnej obrony, po raz pierwszy bodajże bliski był załamania. Szybko 
jednak opanował nadwerężone nerwy i realnie oceniając sytuację postanowił 
wycofać swoje oddziały z przedpola Gdyni na Kępę Oksywską. Decyzja ta 
spowodowana była koniecznością, albowiem po nieudanym ataku oddziałów 
polskich spodziewał się wzmożenia działań ze strony wojsk hitlerowskich. W takiej 
sytuacji pułkownik Dąbek za najrozsądniejsze wyjście uznał skoncentrowanie 
wszystkich sił na Kępie Oksywskiej i uporczywą jej obronę. Wycofanie się 
oddziałów polskich na Kępę Oksywską odbyło się bez większych przeszkód ze 
strony nieprzyjaciela. Oddziały hitlerowskie po nocy pełnej niepokoju nie spieszyły 
się bowiem do natarcia. Dopiero około południa zaczęły przejawiać większą 
aktywność, ale wszędzie zachowywały się bardzo ostrożnie, obawiając się 
zasadzek. Walki na Kępie stanowią chlubną kartę chwały żołnierzy, zwłaszcza 
starszych oddziałów, dobrze wyszkolonych i zgranych, jak 1 i 2 Morskiego Pułku 
Strzelców czy 1 batalionu ON, którym nie ustępował sformowany tuż przed wojną  
3 batalion rezerwowy. Postawa tych oddziałów była w równej mierze zasługą ich 
dowódców, jak i dowódcy LOW, pułkownika Dąbka. 

Dowódca LOW miał znikome możliwości uzupełnienia i przegrupowania sił. 
Mimo to nie rezygnował nawet z najmniejszej szansy poprawy sytuacji. W toku 
najbardziej zaciętych walk polecił sformować z luźnych grup żołnierzy i marynarzy 
oraz cywilnych ochotników nowy batalion. Batalion ten, sformowany w dniach  
13-14 września, bezzwłocznie przystąpił do działań bojowych. W tym samym  
czasie próbował płk Dąbek na nowo sformować rozbity batalion marynarski. 
Niestety, bez rezultatu, gdyż resztki jego kompanii włączone zostały do innych 
oddziałów. Pułkownik Dąbek myślał nie tylko o umocnieniu obrony na Kępie 
Oksywskiej, ale także o odzyskaniu utraconych pozycji. Niemal całą swą 
niespożytą energię koncentrował na stworzeniu warunków do realizacji tego 
ambitnego zamierzenia.  

Dzień 14 września spędził na pierwszych liniach obrony, odwiedzał oddziały,  
zapoznawał się z ich sytuacją i możliwościami, wydawał polecenia zmierzające do 
poprawy stanu poszczególnych jednostek, usprawnienia organizacji dowodzenia  
i współdziałania. Uzgadniał z dowódcami oddziałów i pododdziałów najbliższe 
zamierzenia, wierzył w możliwość realizacji tego planu i wiarą swą chciał natchnąć 
do czynów podległych mu żołnierzy. Oczywiście może mu ktoś zarzucić brak 
realizmu w ocenie sytuacji, ale z drugiej strony w tamtych dramatycznych dniach 
wiara w możliwość obrony pozwalała przetrwać najtrudniejsze chwile. Oddziały 
polskie, słabo zaopatrzone w broń, amunicję i żywność, zmęczone 
dwutygodniowymi nieprzerwanymi walkami i topniejące na skutek rosnących strat, 
traciły poprzednią spoistość. Wielu dowódców poległo bądź zostało rannych. 
Oddziały, wielokrotnie reorganizowane, kurczyły się nieprzerwanie, z wyjątkiem 
kilku jednostek, które zdołały szczęśliwie uniknąć większych strat.   

W dniach 15 i 16 września toczyły się zacięte walki, szczególnie  
w lesistej, północno-zachodniej części Kępy Oksywskiej, gdzie Dębowa Góra czy 
wieś Dębogórze kilkakrotnie przechodziły z rąk do rąk. Jest znamienne, że w tych 
dramatycznych dniach inicjatywa należała w dużym stopniu do dowódcy LOW. Aby 
wyeliminować wpływ artylerii i lotnictwa wroga na przebieg walki, pułkownik Dąbek 
organizował natarcia nocne w celu wyrzucenia Niemców z północno-zachodniego 
skraju i z północnego przedpola Kępy. Na czoło walczących tu formacji polskich 
wysunęły się: 2 Morski Pułk Strzelców, 1 batalion ON oraz wykrwawiony 1 Morski 
Pułk Strzelców. Oddziały polskie walczyły zaciekle z przerzuconymi na Kępę 
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kolejno batalionami 207 dywizji piechoty oraz 32 pułku Grenzwachtu. Mimo 
powtarzanych natarć nocnych, oddziałom pułkownika Dąbka nie udało się wyprzeć 
jednostek nieprzyjaciela z północnego skraju Kępy.  

Siedemnastego i osiemnastego września Niemcy spotęgowali nacisk na 
oddziały LOW na Kępie Oksywskiej. Artyleria i lotnictwo niemieckie utrzymywały 
pod ciągłym ogniem niewielki już teren zajmowany przez obrońców. Ze względu na 
beznadziejną sytuację i skrajne przemęczenie oraz krwawe straty morale żołnierzy 
powoli obniżało się. Coraz częściej nie przynosiły już powodzenia kontrataki. 
Niektóre bataliony zaczęły się rozpadać na skutek wysokich, strat w poległych, 
rannych i zaginionych. Stosunek sił zmieniał się coraz bardziej na niekorzyść 
obrońców Wybrzeża. Mimo to, stłoczeni na niewielkim terenie na Kępie 
Oksywskiej, atakowani ogniem niemieckiej artylerii i lotnictwa, żołnierze polscy 
nadal stawiali bohaterski opór. Przez 7 dni trwają jeszcze zażarte walki. Oddziały  
polskie jednak, chociaż powoli, ustępują. Duszą obrony jest pułkownik Dąbek, 
który stanowisko dowodzenia miał w Babich Dołach. Nie tylko dowodził całością 
podległych mu sił, lecz bezpośrednio, wraz ze swym sztabem, brał udział w walce. 
Zjawiał się na najbardziej zagrożonych odcinkach, zachęcając do oporu, 
organizując lokalne kontrataki. Jednostki niemieckie ponawiają jednak atak za 
atakiem. Kosztem dużych strat posuwają się dosłownie metr po metrze do przodu. 
Żołnierze polscy toczą walki w coraz bardziej odosobnionych i okrążonych 
grupach. O każdą fałdę terenu, o każdy wąwóz i wzniesienie Kępy Oksywskiej trwa 
zacięty bój. Pułkownik Dąbek rozumie, że jak długo broni się jego reduta, tak długo 
ściąga na siebie całą zaciekłość Niemców, dzięki czemu odciąża rejon umocniony 
Helu. Jednocześnie, im dłużej żołnierz polski stawia opór wrogowi nad Bałtykiem, 
tym mocniej akcentuje, że Polska nigdy nie zrezygnuje z dostępu do morza. Staje 
się to niewątpliwie źródłem siły pułkownika i podległych mu żołnierzy. Stąd właśnie 
płynęło pragnienie przedłużenia obrony o każdą godzinę.  

Nadszedł jednak dzień 19 września, ostatni dzień lądowej obrony Wybrzeża. 
Ostatni dzień życia dowódcy, pułkownika Stanisława Dąbka. W godzinach rannych 
złożył jeszcze ostatni meldunek kontradmirałowi Unrugowi. Tego dnia Niemcy, 
zachęceni przyjazdem fuhrera III Rzeszy na Wybrzeże, ruszyli do generalnego 
szturmu. Obrońca Kępy Oksywskiej, pułkownik Dąbek, nie myślał jednak  
o kapitulacji. Jeszcze próbuje zorganizować kontratak kompanią dowodzoną przez 
kapitana Rancha. Ale na próżno Niemcy są już wszędzie. O godzinie 13.00 
zdobyto Oksywie i radiostację. Oddziały polskie zostały przyparte do morza. 
Nastąpiło to jednak dopiero po wyczerpaniu amunicji, po rozbiciu ogniem artylerii  
i bombami lotniczymi większości karabinów maszynowych i po utracie ogromnej 
liczby ludzi. Tymczasem walka stopniowo wygasała. Oddziały niemieckie silnymi 
uderzeniami likwidowały poszczególne ogniska oporu, coraz bardziej zbliżając się 
do Babich Dołów. Wówczas płk Dąbek zebrał oficerów swego, sztabu i powiedział 
do nich:  

„Skończyła się nasza rola jako dowódców. Nie przestaliśmy jednak być 
żołnierzami i ten żołnierski obowiązek wypełnimy do końca. Będziemy wałczyć jako 
ostatni oddział Lądowej Obrony Wybrzeża. Niech każdy z Was zaopatrzy się w 
karabin i amunicję. Zbiórka z bronią na tym miejscu za pół godziny. Zawiadomić 
również Szpunara. Poprowadzę Was do boju osobiście”. 
Pół godziny później wokół płk Stanisława Dąbka żebrała się grupa 20 oficerów  
i żołnierzy o ostatnich chwilach obrony kapitan Wacław Tym tak napisał:  

„Płk Dąbek wyprowadził nas na północny, gęsto zalesiony, stok jaru Babich 
Dołów tam, na krawędzi stoku, ustawiliśmy się w tyralierę. Około godziny 14.30 
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ucichły odgłosy wałki na zachód od nas i wkrótce na dnie jaru ukazali się Niemcy. 
otworzyliśmy do nich ogień...” 
Na Kępie Oksywskiej kapitulacji nie będzie, hitlerowcy muszą w twardej walce 
zdobywać każdy punkt oporu. Pułkownik Dąbek, który swą żelazną wolą wykrzesał 
od swoich żołnierzy tyle brawury i gotowości do poświęceń, walczy jeszcze na 
stanowisku w Babich Dołach. Na krótko przed śmiercią, bezsilny wobec przewagi 
przeciwnika, a ponadto ranny odłamkiem pocisku z moździerza, pułkownik Dąbek 
wezwał podpułkownika Szpunara i wydał mu swoje ostatnie polecenia:  

„W wypadku gdybym nie żył, natychmiast zaprzestaniesz walki. Dalszy 
rozlew krwi jest bezcelowy. Żonie mojej przekażesz, że w tych ostatnich chwilach 
myślałem o niej i że przepraszam ją za wszystko, co mogłem jej złego wyrządzić”. 

Podpułkownik Szpunar przyjął te słowa jako zupełnie naturalne w takiej 
sytuacji. Nie zauważył w nich nic - jak później oświadczył - co mogłoby wskazywać 
na to, że wkrótce pułkownik Dąbek zakończy życie w sposób tak tragiczny. W kilka 
minut po tej rozmowie jeden z najbliżej leżących pułkownika Dąbka krzyknął: 
„Panie pułkowniku...”, a później dodał: „… pułkownik nie żyje”. 
Początkowo oficerowie przyjęli tę wiadomość w przeświadczeniu, że pułkownik 
Dąbek został zabity w walce. Ale już wkrótce podpułkownik Szpunar zebrał 
wszystkich oficerów i poinformował, w jaki sposób pułkownik Dąbek zakończył 
życie. Pułkownik Szpunar powtórzył także ostatnią z nim rozmowę i rozkaz, jaki 
otrzymał. Polecił także, by ten, kto przeżyje wojnę, powtórzył żonie pułkownika 
Dąbka jego ostatnie do niej słowa. 

Pułkownik Stanisław Dąbek widząc, że wojska niemieckie złamały ostatni 
opór polskich oddziałów, chwycił ręczny karabin maszynowy i ze słowami: „A teraz 
na nas kolej, koledzy” wybiegł na pobliskie wzgórze, skąd oddał kilka serii do 
zbliżającej się tyraliery niemieckiej. Wystrzelawszy jednak wszystkie naboje 
zobaczył, że zamyka się wokół niego pierścień nieprzyjaciela. A więc to już 
koniec... „Ja nie skapituluję” - powiedział i wystrzałem z pistoletu odebrał sobie 
życie. Stało się to około godziny siedemnastej 19 września. 

Tak zginął wspaniały żołnierz i patriota, energiczny i niezawodny obrońca. 
Jego oficerowie byli zaskoczeni i wstrząśnięci tą tragiczną śmiercią. Pułkownik 
Dąbek mógł jeszcze żyć. Wolał jednak samobójstwo niż rozpacz klęski. Gdyby żył, 
mógł jeszcze przydać się sprawie, o którą tak dzielnie walczył. Czy jednak można 
ocenić ten jego czyn jako przedwczesny, patetyczny gest? Był przecież ranny, nie 
wiemy, jak ciężko. Był też zapewne u kresu wszelkich sił, zarówno fizycznych, jak  
i psychicznych. To przecież on dźwigał największy ciężar odpowiedzialności. 
Alternatywą było wyjść z podniesionymi rękami i zdać się na łaskę wroga, ale tego 
pułkownik Dąbek chciał uniknąć za wszelką cenę. 

Na interwencję podpułkownika. Szpunara Niemcy zezwolili na pogrzeb 
Stanisława Dąbka. Czterech oficerów niosło na płaszczu ciało pułkownika w rejon 
głównego budynku szpitala w Babich Dołach. Tam, na trawniku ogrodu 
szpitalnego, zawinięty w płaszcz i prześcieradło, pułkownik Dąbek został 
pochowany w obecności 30 polskich oficerów i asysty honorowej 4 oficerów 
niemieckich. Później zwłoki przeniesiono na cmentarz Witomiński. Od 1946 roku 
jego mogiła znajduje się na cmentarzu wojskowym w Gdyni-Redłowie. Spoczął na 
Cmentarzu Obrońców Wybrzeża obok swych żołnierzy. 

Bohaterska obrona kierowana przez pułkownika Dąbka trwała 19 dni.  
W tych dniach napór niemiecki załamał się w zetknięciu z twardą i niezłomną 
postawą Polaków. Ten wysiłek zacięty opór polskiego żołnierza sprawił, że Hitler 
przemawiając 1 października 1939 roku przed Reichstagiem powiedział m.in.,  
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że Gdyni i Kępy Oksywskiej broniły elitarne jednostki Armii Polskiej, złożone  
z samych podchorążówek, szkół podoficerskich i kawalerii. Oczywiście 
stwierdzenie to, jak wiemy, jest całkowicie sprzeczne z prawdą, ale wypowiedziane 
zostało dla usprawiedliwienia wielkich strat poniesionych przez Niemców podczas 
zdobywania Wybrzeża. W konkluzji należy stwierdzić, że pułkownik Dąbek wykazał 
w obronie Wybrzeża maksimum bohaterstwa, ofiarności i poświęcenia. Jako 
dowódca wypełnił swój obowiązek do końca i bez reszty. W najtrudniejszych 
warunkach niczego nie zaniedbał. W ramach swoich możliwości zrobił wszystko, 
aby jak najlepiej przygotować obronę, a następnie pokierował nią tak, że trwała aż 
19 dni. Przeszedł do historii jako przykład niezłomnego i bohaterskiego dowódcy, 
odznaczającego się silnym charakterem, niezłomną odwagą i męstwem oraz 
pogardą śmierci. 

Zginął po bohatersku jak dowódca idącego na dno morza okrętu.  Oddziały 
LOW stoczyły w okresie od 1 do 19 września ponad 110 walk, czego nie dokonała 
żadna z polskich dywizji walczących w wojnie obronnej Polski 1939 roku.  
Tę bohaterską postawę wielu z nich okupiło życiem: poległ co siódmy żołnierz 
LOW. Toteż i pułkownik Dąbek, gdy dalsze wykonywanie powierzonych mu zadań 
okazało się niemożliwe, zakończył swoje życie. Dał z siebie nie mniej, niż wymagał 
od podwładnych. Jego samobójczy strzał wyrażał w pewnym sensie żołnierską 
wielkość. 
„Obrona Wybrzeża, żołnierska epopeja Westerplatte, Oksywia, Helu, Poczty 
Gdańskiej były natchnieniem i otuchą dla zmagającego się z najazdem kraju. 
Obrońcy Wybrzeża (...) walczyli z męstwem godnym najbardziej chwalebnych 
tradycji oręża polskiego, spełniając swój żołnierski obowiązek do końca” - napisał 
na kartkach książki Ostatni kosynierzy Stanisław Poznański. 

Pułkownik Stanisław Dąbek w 1957 roku został pośmiertnie odznaczony 
Krzyżem Grunwaldu II klasy*. Społeczeństwo Wybrzeża czci pamięć swego 
bohatera nazywając jego imieniem i nazwiskiem ulice i szkoły. Jego imię nosi wiele 
drużyn harcerskich. Po morzach i oceanach pływa statek Polskich Linii 
Oceanicznych „Płk St. Dąbek”, którego matką chrzestną była wdowa po 
pułkowniku - Irena. Dwunastego października 1983 roku jedna z jednostek 
Marynarki Wojennej - 1 Morski Pułk Strzelców - otrzymała imię pułkownika 
Stanisława Dąbka. 
 
* Wcześniej odznaczono go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Virtuti Militari 

V klasy, Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi 
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