
Uchwała Nr XXX/59/2016 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 września 2016 roku 

 

 

w sprawie: wzniesienia pomnika. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 Ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.446) 

 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje : 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na wzniesienie na działce nr 1186/16 w Mostach, przy ul. Szkolnej 

 pomnika z tablicą pamiątkową:   

 

Pułkownikowi 

Stanisławowi Dąbkowi 

 

Dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża, 

który we wrześniu 1939 r. broniąc Kępy Oksywskiej 

oddał życie za Polskę 

 

Mieszkańcy Gminy Kosakowo 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 

UZASADNIENIE 

Rada Gminy Kosakowo pomnikiem pułkownika Stanisława Dąbka chce upamiętnić  

dowódcę Lądowej Obrony Wybrzeża podczas kampanii wrześniowej 1939r., pośmiertnie 

awansowanego na stopień generała brygady.  

Stanisław Dąbek urodził się 28 marca 1892r. w Nisku nad Sanem. 

Ukończył seminarium nauczycielskie. W 1914r. powołany został do armii austriackiej, 

w której służył do końca października 1918r. Odznaczony został licznymi orderami. 

Wrócił do kraju z frontu włoskiego, wiodąc za sobą kompanię piechoty Polaków z pełnym 

uzbrojeniem. W listopadzie 1918r. został zawodowym oficerem Wojska Polskiego. W stopniu 

kapitana wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1920r. awansowany został 

na majora, w 1922r. objął dowództwo batalionu 8 Pułku Piechoty Legionów, a w 1924r. 

mianowany podpułkownikiem. W latach 1928-39 był komendantem Szkoły Podchorążych 

Rezerwy Piechoty w Tomaszowie Mazowieckim, następnie w Zambrowie. W 1932r. - 

awansował na pułkownika. Był dowódcą pułku w Chełmie Lubelskim, gdy 23 lipca 1939r. 

otrzymał swój ostatni przydział: mianowany został dowódcą Morskiej Brygady Obrony 

Narodowej i Lądowej Obrony Wybrzeża, której podlegały oddziały piechoty, saperów, 

łączności i artylerii w Gdyni, obszarze nadmorskim - Kępie Oksywskiej. 

W dniach od 1 do 19 września 1939r. Lądowa Obrona Wybrzeża, blisko 15 tys. 

żołnierzy pod dowództwem pułkownika Dąbka stoczyła łącznie ponad 110 walk - czego 

nie dokonała żadna z polskich dywizji walczących we wrześniu tamtego roku.  

 

 

Koszty związane z realizacją uchwały nie przekroczą kwoty trzech tysięcy złotych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%85dowa_Obrona_Wybrze%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Genera%C5%82#We_wsp.C3.B3.C5.82czesnym_Wojsku_Polskim

