
 

Władysław Dąbek ps.,, Janka” - honorowy żołnierz AK. ,,Zapluty karzeł 

reakcji” w  Polsce Ludowej. 
 

 Podczas okupacji niemieckiej w maju 1940 roku wstąpiłem do tajnej organizacji 

Związku Walki Zbrojnej; było to w miejscowości Dzwola, tam także złożyłem przysięgę. 

Należałem do placówki ZWZ później AK w Kocudzy cz. I, gdzie mieszkałem z rodziną. W roku 

1942-gim z 8/9 kwietnia zostałem wraz ojcem aresztowany przez gestapo z Biłgoraja       i 

skuci kajdankami przewiezieni do więzienia w Biłgoraju. Po 10-ciu dniach śledztwa, nikogo 

nie zdradzając, zostaliśmy zwolnieni do domu. Jesienią 1943 roku wraz z dowódcą placówki 

AK w Kocudzy wpadliśmy nocą w zasadzkę niemiecką. Spod gradu kul udało nam się ujść, 

tylko dowódca miał przestrzelony płaszcz. W lutym 1944 r. byłem już na stałe w oddziale 

partyzanckim AK dowodzonym przez por.,, Ojca Jana” w Lasach Janowskich. W pierwszej 

połowie czerwca 1944 roku brałem udział w walkach z Niemcami pod Świdrami, a następnie 

na Porytowym Wzgórzu. 

W dniu 2 marca 1945 r. zostałem aresztowany przez UB w Kraśniku z przyczyn 

politycznych. Nie chciałem służyć w Ludowym Wojsku Polskim. Kiedy wyszła na jaw moja 

przeszłość nazwano mnie ,, zaplutym karłem reakcji”. I wówczas zaczęła się moja gehenna. 

Bito mnie przeważnie po głowie i gdzie popadło. Moimi współwięźniami byli p. Stanisław 

Mazurek i Adolf Dzik z powiatu Kraśnik oraz p. Stanisław Bernaszkiewicz z Zakrzówka. Przez 

kilka dni nie mogłem nic jeść, plułem krwią. Moimi oprawcami byli: Rycerz i Piec, są to 

nazwiska ubowców, które wryły mi się w pamięć, ale bez imion. W początkach kwietnia 1945 

r. wywieziono mnie wraz z transportem innych więźniów ( 23 osób) do więzienia na Zamek w 

Lublinie i osadzono w Baszcie II. Było nas 100 osób, podobnie jak w Baszcie I i III. Warunki 

pobytu w Baszcie były okropne. Dokuczał mi ból i zawroty głowy, głód, pluskwy     i wszy. 

Siedziałem bez żadnego wyroku. Zwolniono mnie wieczorem w dniu 4 lipca 1945 r.”  

 

 Takie wspomnienie o swoich przeżyciach w czasie wojny i w okresie utrwalania 

władzy ludowej  znajduje się w pieczołowicie ( skrzętnie)  przechowywanych dokumentach 

mojego dziadka Władysława Dąbka urodzonego 23 lutego 1924 r. w Kocudzy Dolnej. 

 Wioska położona jest za wałem Roztocza między miasteczkiem Frampol a wioska 

gminną Dzwola. Dawniej obie miejscowości należały do powiatu biłgorajskiego. 

Dziadek wzrastał w tradycji II Rzeczypospolitej. Bardzo lubił czytać książki. Wypożyczał je   

z biblioteki w Kocudzy.  Pewnego razu bibliotekarka podała mu ,, Trylogię” Henryka 

Sienkiewicza: ,,Ogniem i mieczem”, „Potop” i „Pana Wołodyjowskiego”. Brał te lektury 

niechętnie, no bo: „czytanie o ogniu i mieczu wydawało mu się nieciekawym zajęciem.  

Okazało się jednak, że nie mógł oderwać oczu się od tych dzieł, a Sienkiewicz stał się jego 

ulubionym pisarzem. „Trylogia” umocniła jego wiarę , nauczyła patriotyzmu i miłości do 

Ojczyzny-Polski.  W roku 1938 po ukończeniu Publicznej Szkoły Powszechnej w Kocudzy 

Dolnej, dziadek jako najlepszy uczeń został wytypowany do Prywatnego Gimnazjum 

Ogólnokształcącego ,,Towarzystwa Szkoły Średniej” w Biłgoraju. Uczył się bardzo dobrze. 

Każdej niedzieli służył do Mszy świętej, ładnie czytał teksty po łacinie, pięknie śpiewał. Jego 

autorytetem był  nauczyciel religii - ksiądz Jan Wojciech Samolej. Nauczał wiary i miłości  

do Ojczyzny. Opowiadał o związku ,, Strzelec”.  Był mediatorem w różnych sprawach. 

Wstawił się za wiejskim chłopcem,  kiedy dyrektor chciał go usunąć ze szkoły z błahego 

powodu. 

 Wybuch II wojny światowej 1 września 1939 r. przerwał naukę chłopca. Wrócił do 

domu. Z ubolewaniem patrzył na bombardowany Frampol, a potem na przemieszczające się 

na wschód Wojsko Polskie. Niebawem teren zajęli Niemcy. Na mieszkańców wsi nałożono 

kontyngenty żywności i różnych prac, najczęściej wywózkę drewna i naprawę dróg.  



W roku 1940 do Kocudzy przyjechała kompania niemieckiego wojska. Zajęli duży 

parterowy budynek szkoły, a na boisku szkolnym w krótkim czasie pobudowali z gotowych 

elementów szereg budynków. Ich zadaniem było poszerzenie drogi  i położenie bruku trasie 

Krzemień Dzwola. Musieli przy tym pracować i mieszkańcy wsi. Niemcy dobrze płacili 

złotówkami emisyjnymi ( papierowymi) tzw. młynarkami. Młodzieńczą brawurą była             

w pierwszej połowie lutego 1941 r.,, randka z Niemcem” siedemnastoletniego Władka, 

którego dwie dziewczyny Marysia i Agnieszka Korczakówny przebrały za,, panienkę”. Około 

czterdziestoletni Niemiec mieszkał u jego kolegi gimnazjalnego Mietka Piórko, który dobrze 

znał język niemiecki. Prosił go, by umówił go z dziewczyną. Dziadek zagrał rolę „panienki”. 

Przebrany za dziewczynę przez Marysię i Agnieszkę Korczakówne poszedł na 

umówione spotkanie. Randka skończyła się pomyślnie. Wrócił w rozerwanej wąskiej 

spódnicy z cukierkami w mufce. Z Niemcem rozstał się do soboty... 

Tymczasem mieszkańcy z trudem wywiązywali się z nałożonych. Niekiedy nawet nie 

mogli. Młodzież z kolei wyłapywano i zmuszano do wyjazdu na roboty do Niemiec. 

Niepodporządkowanie się nakazom było to powodem zsyłek do więzienia a nawet do obozów 

koncentracyjnych. Prześladowanie ludności przez okupanta spowodowało jednoczesny 

sprzeciw Polaków. Powstały oddziały partyzanckie, które podejmowały walkę zbrojną. 

Dziadek wstąpił do Związku Walki Zbrojnej  w  maju 1940 r. Został zaprzysiężony w Dzwoli. 

Używał pseudonimu „Janka”, bo tak na imię miała jego dziewczyna( późniejsza żona), 

sanitariuszka Janina Dyjach ps.,, Karolinka”(babcia przed wstąpieniem do AK  w dniu 7 lipca 

1943 r. ukończyła tajny kurs sanitarny we Frampolu. Członkiem organizacji pozostałą do 7 

lipca 1944 r. Wystąpiła na prośbę dziadka, który w obawie przed sowieckimi represjami 

podjął taką decyzję). 

Dziadek posługiwał się sfałszowanym dowodem osobistym ( kenkartą) wystawioną w 

Janowie Lubelskim w lutym 1943 r. na nazwisko Dębowski Tadeusz. Należał do placówki 

ZWZ później AK w Kocudzy cz. I. Pełnił funkcję łącznika i kolportera tajnej prasy. O tej 

działalności zostali poinformowani gestapowcy z Biłgoraja .W kwietniu 1942 r. udało im się 

ująć ojca Andrzeja i syna Władysława, który w kieszeni miał tajną gazetkę. Razem, skutych 

za ręce, funkcjonariusze prowadzili na posterunek w Kocudzy, by tam złożyli wyjaśnienia. 

Władek , idąc wyjmował z kieszeni zakazany druk,  podając go do ust wolną ręką i żuł 

niepostrzeżenie. Zatrzymanych odwieziono do więzienia w Biłgoraju. Zostali zwolnieni po 10 

dniach. 

W październiku 1943 r. w okolicy Frampola działał oddział Narodowej Organizacji 

Wojskowej – AK dowodzony przez ppor. Bolesława Usowa ps.,, Konar”, młodego leśniczego 

z Huty Krzeszowskiej  (uwolniony wcześniej z więzienia w Biłgoraju przez kapitana              

,, Żegotę”). Władek dołączył do grupy, atakując na szosie Frampol – Janów Lubelski kolumnę 

niemieckich samochodów. Atak się nie powiódł .Wraz z dowódcą wpadli w zasadzkę.  

 W drugiej połowie lutego 1944 r. Władysław Dąbek znalazł się w oddziale NOW,  

Franciszka Przysiężniaka  ,, Ojca Jana”. Był to kadrowy oddział partyzancki Stronnictwa 

Narodowego, który jako garnizonowa grupa wypadowa został wcielony do AK 4 listopada 

1942 r. Dąbka przydzielono  do plutonu ppor. ,,Dęba” - Edwarda Sroczyńskiego, 

przedwojennego mistrza bokserskiego wagi ciężkiej w jednej z podchorążówek, który 

przywędrował z terenu województwa poznańskiego. Grupa stacjonowała wówczas                 

w dwugajówce Pawluka w Lasach Janowskich. Liczyła około dziewięćdziesięciu osób i stale 

wzrastał w siłę . Dziadek tak wspomina ten okres: 

 

Obowiązywała nas instrukcja wojskowa i odpowiednia dyscyplina. Często                   

w rozkazach na apelach wieczornych przypominano nam miedzy innymi, że za kradzież         i 

gwałt grozi sąd polowy i wyrok najwyższy- kara śmierci. Intensywnie nas szkolono. Bardzo 



zwracano uwagę na zmianę i wyszukiwanie stanowisk ogniowych w czasie ataku, na nogi        

i stopy podczas padania na ziemię i podawania rozkazów po linii. Bardzo to nam się później 

przydało. Pomimo braku mundurów nie tylko ja, ale i wszyscy czuliśmy się żołnierzami. 

Płacono żołd- szeregowiec 1 zł. dziennie, kapral 2 zł, itd., lecz zrezygnowaliśmy z niego, aby 

pieniądze przeznaczyć na zakup broni. Bo po cóż nam były pieniądze? Nazywaliśmy je 

„młynarkami”(prezesem Banku Emisyjnego w Krakowie był Młynarski) . 

Działał także chór partyzancki, do którego należałem. Dyrygentem był kapral podch.   

„ Kozak”. Z higieną osobistą różnie bywało. Rano modlitwa, gimnastyka i mycie się, czasem 

nawet śniegiem (ręce i twarz). Dokuczały nam insekty (wszy), na które nie było leku. Na 

wiosnę podczas ciepłych, słonecznych dni koledzy na uboczu trzepali bieliznę o drzewa – co 

znacznie pomagało. Warta stała w kilku punktach. Obok bramy wjazdowej na podwórze 

dwugajówki stał na stanowisku fasolkowym zamaskowany CKM browning wzór 34               z 

załadowaną taśmą 340 szt. Naboi, wycelowany i zaryglowany do nocnego strzelania. 

Natomiast dwuosobowe patrole już od godziny 3 nad ranem chodziły w kierunku najbliższych 

wsi – Szewce, Ujście, Kiszki i Flisy. Do wsi nie wolno było chodzić. 

 Jeśli ktoś chciał odwiedzić znajomą  dziewczyną z pobliskiej wioski, to musiał stanąć 

do raportu, uzyskać przepustkę i w tym samym dniu o godzinie dwudziestej drugiej zgłosić 

swój powrót. Jeśli miał dziurawe obuwie lub dziurawe spodnie, to musiał pożyczać od 

kolegów, żeby nie wyglądał jak ,,dziad”. Bez broni nie poszedł. 

 

 Władek Dąbek odwiedzał swoją Jasię. Odchodząc do lasu, śpiewał swojej ukochanej: 

 

Pamiętaj żeś Polka, że to za kraj walka. 

Niepodległość Polski, to twoja rywalka. 

 

A gdy nie wrócę, w polu znajdziesz mój grób. 

Pierwej niż z Tobą, jam  z Ojczyzną brał ślub. 

 

  Późną wiosną i latem 1944 r.brał udział w walkach toczonych pod Świdrami, na 

Porytowym Wzgórzu i Puszczy Solskiej. Kiedy w lipcu 1944 r. nastąpiło wyzwolenie a wraz 

z nim nastąpił okres dwuwładzy Władysław Dąbek unikał wcielenia do Ludowego Wojska 

Polskiego. 

  W marcu 1945 r. został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego           

w Kraśniku i osadzony w więzieniu. Siedział bez wyroku. Potem przewieziono go na Zamek 

w Lublinie, gdzie przebywał mizerny i głodny do wieczora 4 lipca 1945 r. Rodzina nic o nim 

nie wiedziała.  

 Wygłodzony opuścił bramę więzienną z ,, Kartą zwolnienia”, upoważniającą do 

bezpłatnego przejazdu pociągiem. Idąc w kierunku dworca PKP w Lublinie,  spotkał 

przypadkowego przechodnia, który przekazał mu pewną sumę pieniędzy . W pociągu ktoś 

poczęstował go szklanką mleka i bułką. Nie mógł jej gryźć, bo jeszcze krwawiły dziąsła 

uszkodzone wskutek wybicia zębów. Wygłodniały i wycieńczony w więzieniu organizm  

jedzenia nie przyjął. Młodzieniec wymiotował przez całą podróż do Zwierzyńca . Stąd pieszo 

udał się Frampola. Szedł bocznymi drogami i leśnymi ścieżkami, obawiając się spotkania        

z powracającymi z wojny Sowietami. Wiedział, że żołnierze ci strzelają do spotkanych po 

drodze  „takowych chłopców”. Resztkami sił dotarł do Frampola . Spotkał tu pana 

Ostowskiego, kierownika szkoły w Kocudzy , który w wynędzniałym, zarośniętym,                 

i brudnym młodzieńcu  nie rozpoznał swojego ucznia. Nauczyciel natychmiast powiadomił 

ojca o obecności Władka w miasteczku. Ojciec Andrzej, uczestnik wojny polsko-

bolszewickiej 1920 r., uradowany  wiadomością, natychmiast przyjechał furmanką po syna. 

Nazajutrz zawiózł go do lekarza. Doktor  zalecił mu, by leżąc odpoczywał i spożywał 



niewielkie ilości posiłków, bo,, wielkie mogłyby go zabić.” Powoli wracały siły i zdrowie.    

W tym okresie do domu Dąbków przyszli  rosyjscy żołnierze. Jednemu z nich nie podobało 

się, że młody chłopak w dzień leży w łóżku. Zapytał oburzony: 

- Cziewo ty nie rabotajesz? 

Powiedział, że jutro przyjdzie sprawdzić, czy chłopiec poszedł do pracy . Dziadek nie bał się 

bolszewika i tylko na prośbę swojej matki Marianny – ukrył się. Nazajutrz Sowiet przyszedł 

na kontrolę. Matka powiedziała, że nie wie, gdzie poszedł syn. Odszedł, nie pytając o nic 

więcej.  

Do czasu amnestii (1947 r.) Władysław  Dąbek ukrywał się. Rozesłane były za nim 

listy gończe. Tropiono go „jak zwierzynę leśną.” Nie spał w domu, tylko w budynkach 

inwentarskich znajomych. Każdą noc spędzał u innego gospodarza, o czym oni  nie wiedzieli. 

Domownikom nie mówił również, gdzie idzie. Pod osłoną nocy przychodził do domu, by 

odebrać jedzenie przygotowane przez matkę. 

 Od  5 kwietnia do 30 września 1946 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego     

w Lublinie zorganizowało sześciomiesięczny Wstępny Kurs Pedagogiczny w Biłgoraju. 

Władysław był jego uczestnikiem. Miał się na baczności, bo w grupie był kapuś . W obawie 

przed rozpoznaniem nosił ciemne okulary. Zmienił wygląd zewnętrzny: zapuścił wąsy, 

pomalował je henną na czarno. Prezentował się dobrze. Dyrektor kursu, pan Margiela, 

dostrzegł w nim inteligentnego chłopca i wytypował go do pocztu sztandarowego. Z obawy 

przed rozpoznaniem chłopiec nie chciał w nim być. Zastanawiał się w jaki sposób odmówić.  

Za radą zaufanego przyjaciela nabrał odwagi. Udał się do dyrektora i opowiedział mu prawdę 

o swojej przeszłości. Przełożony okazał się prawym Polakiem. Zachował powierzoną 

tajemnicę. 

Pracę nauczycielską Władysław Dąbek rozpoczął w październiku 1946 r. w Szkole 

Podstawowej w Zdzisławicach . Pełnił obowiązki kierownika szkoły. Świadomie przystawił 

pieczątkę z orłem w koronie na dokumentach szkolnych ucznia ubiegającego się o przyjęcie 

do milicji. Kiedy ów złożył je we właściwym miejscu, poinformowano kuratorium. Do szkoły 

przyjechał wizytator z Biłgoraja. W klasie zobaczył zawieszony na ścianie duży drewniany 

krzyż, co było zabronione ( obowiązywał zakaz obecności krzyża w przestrzeni publicznej), a 

w szufladzie schowane duże portrety: Józefa Stalina  i polskich przywódców państwowych. 

Nakazał, by kierownik zdjął krzyż.  Kierownik zdecydowanie odmówił wykonania polecenia, 

uzasadniając, że nie on go zawieszał. Dopowiedział, że jeśli tak uczyni, to nazajutrz żadne 

dziecko nie przyjdzie do szkoły. Sprzątaczka również odmówiła. Krzyż i portrety pozostały 

na swoim miejscu do czasu malowania szkoły. 

Kierownik został  wezwany na rozmowę do kuratorium w Biłgoraju, z pieczątką . W takcie 

dyskusji z wizytatorem wyszło na jaw, że obaj są jednakowych poglądów. Zostali 

przyjaciółmi. Kierownik wrócił do Zdzisławic  z usuniętą ze stempla koroną. 

15 kwietnia 1947 r. Władysław Dąbek otrzymał  zaświadczenie wydane przez 

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego informujące, iż uczynił zadość warunkom 

przewidzianym w amnestii i korzysta z niej. 

W sierpniu 1952 r. został przeniesiony na stanowisko nauczyciela w Szkole 

Podstawowej w Kocudzy. Placówką zarządzał prorosyjski kierownik, któremu nie 

odpowiadał nauczyciel z akowską przeszłością. Kierownik chciał pozbyć się go szkoły. 

Zaproponował, by odkupił od niego broń. Dąbek zdecydowanie odmówił, bo domyślał się, że 

ów fakt zostanie zgłoszony ubowcom. Kiedy w marcu 1953 r. zmarł Józef Stalin, kierownik 

zebrał wszystkich uczniów, by   uczcić śmierć przywódcy 10 minutową ciszą. W trakcie jej 

trwania chłopiec z Kocudzy-Borki głośno się roześmiał, a za nim wszyscy uczniowie. Na 

rozkaz kierownika wszyscy rozeszli się do klas. Rodzice ucznia zostali wezwani do szkoły.  

Doszło do awantury. Rodzice ucznia byli szykanowani. Dąbek stanął w ich obronie. Nowy 

rok szkolny rozpoczął w Szkole Podstawowej w Ciosmach.   



Władysław Dąbek, pracując w Kocudzy, cieszył się autorytetem wśród uczniów i ich 

rodziców. Pielęgnował wartości chrześcijańskie , oddziaływał na świadomość. Być może, 

kapliczki, figury i krzyże przydrożne, gęsto usiane przy szosie Frampol- Janów Lubelski 

nienaruszone do dzisiaj, otoczone opieką potomnych są efektem jego oddziaływań na 

środowisko. Postawili je  mieszkańcy Kocudzy potajemnie  i pod osłoną nocy na przełomie 

lat 40- i  50- tych, kiedy  zakazana była budowa obiektów sakralnych.  W ten sposób wyrażali 

swój bunt przeciwko wprowadzanemu ustrojowi. Owe pomniki wiary na stałe wpisały się      

w pejzaż,, małej Ojczyzny”.  

 

Władysław Dąbek zanim odszedł na emeryturę, pracował w ośmiu szkołach. Władze 

zwierzchnie przenosiły go wraz z rodziną z jednego miejsca do drugiego, zwykle na gorszą 

placówkę. Lepsze szkoły były zarezerwowane dla nauczycieli partyjnych. Było to życie 

cygańskie, tułacze. Nie chciał zapisać się do partii dla kariery, bo czuł się Polakiem. Uczył 

historii, rzetelnie przekazując prawdę o przeszłości. Pozostał  człowiekiem sumienia wierny 

swoim ideom. 

Pewnego razu wypowiedział następujące słowa o Polsce i Polakach: 

 

 Jestem dumny, że jestem Polakiem. Polska była narodem honorowym. Dotrzymywała 

umów międzynarodowych. Gdyby ówczesna Polska była na miejscu Francji, Anglii, które to 

państwa wypowiedziały wojnę Niemcom i obiecały pomoc Polsce w walce obronnej we 

wrześniu 1939 r. – to na pewno z honorem wywiązałaby się z tych obietnic. Była osamotniona 

w walce z Niemcami, a 17 września 1939 r. dostała ,, nóż w plecy” od zbydlęconej 

bolszewickiej i podstępnej Rosji. Mimo to Polacy bronili się i walczyli                 o Ojczyznę 

bardzo dzielnie, bo dla nich największymi wartościami były: Bóg, honor               i Ojczyzna.” 

 

Babcia Janina  uzupełniła wypowiedź  mówiąc, że gdyby Józef Stalin nie 

wymordował najlepszych Polaków: wielkich patriotów,  kwiatu wojska polskiego i polskiej 

inteligencji w Katyniu i innych miejscach kaźni na nieludzkiej rosyjskiej ziemi, to Polska 

byłaby innym krajem -  takim, o który walczyła SZP-ZWZ-AK.” 

 

Cześć ich pamięci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janina i Władysław Dąbkowie (zdjęcie z 

lat młodości) 

Grupa partyzantów (pierwszy od prawej 

W. Dąbek) 

Władysław Dąbek w trakcie ćwiczeń z bronią 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złotówki emisyjne (tzw. młynarki) 

Karta zwolnienia z więzienia W. Dąbka 



 

 

 

Zaświadczenie weryfikacyjne 



Własnoręcznie napisane oświadczenie W. Dąbka 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Legitymacja członkowska W. Dąbka 



Kenkarta W. Dąbka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


