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Harcerz, cichociemny, wybitny dowódca

Urodził się 24 września 1918 roku w Dzikowie (Tarnobrzegu). Był
ostatnim, dziewiątym dzieckiem Jana i Marii z domu Sudackiej. Ojciec
prowadził warsztat blacharski, matka nie pracowała zawodowo. W 1930
roku ukończył szkołę powszechną, następnie uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
Maturę zdał dopiero za trzecim razem. Należał do harcerstwa i Sodalicji Mariańskiej. Ponadto w latach 1935-1938 uczestniczył w kursach
szkolnego hufca Przysposobienia Wojskowego. Latem 1938 roku podjął
pracę w Zarządzie Dóbr hr. Artura Tarnowskiego w Budzie Stalowskiej.
W 1939 roku planował rozpocząć studia we Lwowie, jednak jego plany
pokrzyżował wybuch II wojny światowej.
8 września 1939 roku Hieronim dotarł do Lwowa, gdzie zaskoczyła
go okupacja sowiecka. W pierwszej połowie października dołączył
do grupy polskich żołnierzy, z którymi ewakuował się na Węgry. Tam
został internowany, jednak szybko zbiegł z obozu i przez Bałkany oraz
Włochy dotarł do Francji. 28 listopada wstąpił w szeregi Armii Polskiej, gdzie skierowano go na kurs podoficerski. Ukończył go wiosną
1940 roku. Po klęsce Francji został wraz z polskimi żołnierzami ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Tam otrzymał przydział do I Brygady
Strzelców. Na początku 1941 roku ukończył z wyróżnieniem Szkołę
Podchorążych Piechoty w Dundee w Szkocji. Jako prymus otrzymał
z rąk wicepremiera Stanisława Mikołajczyka oficerski kordzik. 24
kwietnia 1942 roku Dekutowski podpisał zgodę na użycie go do
walki w okupowanej Polsce. Po przejściu kursu z zakresu dywersji 4
marca 1943 roku w Audley End został awansowany na stopień kaprala
podchorążego i zaprzysiężony jako cichociemny. Otrzymał fałszywe
dokumenty na nazwisko Henryk Zagon i przybrał pseudonim Zapora. W nocy z 16 na 17 września 1943 roku został zrzucony do Polski
w pobliżu Wyszkowa.

Rozkazem Naczelnego Wodza z 30 października tegoż roku awansowano go do stopnia podporucznika ze starszeństwem. Po dostaniu się
do Warszawy i krótkiej aklimatyzacji dostał przydział do Kedywu Okręgu
Lublin AK. Na początku trafił do oddziału ppor. Tadeusza Kuncewicza
„Podkowy”, a w styczniu 1944 został szefem Kedywu w Inspektoracie
Rejonowym AK Lublin-Puławy i jednocześnie dowódcą Oddziału Dyspozycyjnego Kedywu. Rozpoczął scalanie niewielkich samodzielnych
jednostek AK, operujących w różnych rejonach powiatów lubelskiego
i puławskiego, w wyniku czego stworzył najliczniejszy oddział AK na Lubelszczyźnie. Do lipca 1944 roku przeprowadził około 90 akcji zbrojnych
wymierzonych w niemieckich okupantów i kolaborantów.
W czasie akcji „Burza” Dekutowski został wyznaczony na kierowanie ochroną sztabu Okręgu Lublin AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej
rozwiązał swój oddział i ukrywał się w obawie przed aresztowaniem.
W sierpniu 1944 roku na chwile znów zmobilizował swoich podkomendnych i ruszył w kierunku Warszawy, jednak nie zdołał przekroczyć Wisły.
Ponownie rozwiązał oddział i przeszedł do konspiracji. Ukrywał się do
końca 1944 roku.
W styczniu 1945 roku „Zapora” zorganizował 10-osobową grupę
samoobronną i stanął na jej czele. Oddział bardzo szybko się rozrastał,
po miesiącu liczył już 25 ludzi. Jego aktywność skupiała się początkowo
na rozbijaniu posterunków MO i bieżącej walce z UB i NKWD. 7 lutego
1945 roku Dekutowski w czasie obławy został ranny w nogę i przez dwa
miesiące przechodził rekonwalescencję. Pod koniec kwietnia powrócił do
oddziału i nawiązał współpracę z kraśnickimi strukturami NSZ. Zorganizował wypad za rzekę San, gdzie rozbrajał placówki MO i uwalniał aresztowanych żołnierzy AK. W związku z dużą liczbą nowych partyzantów
Dekutowski zdecydował się przeorganizować oddział. W czerwcu został
mianowany kapitanem i otrzymał od Komendy Inspektoratu Lublin

Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj dowództwo nad wszystkimi oddziałami
zbrojnymi na Lubelszczyźnie. W październiku wraz z kilkoma ludźmi
podjął nieudaną próbę przejścia do amerykańskiej strefy okupacyjnej
w Niemczech. Niestety, ze względu na pościg czeskiej bezpieki zmuszony
został do powrotu do Polski. Na przełomie października i listopada dotarł
na Lubelszczyznę i odtworzył swoje zgrupowanie.
Wiosną 1946 roku liczebność wojska dowodzonego przez „Zaporę”
oscylowała w okolicach 150 ludzi. Oddział działał na Lubelszczyźnie
i Rzeszowszczyźnie, rozbijał posterunki MO, likwidował konfidentów UB,
włączył się w akcję propagandową poprzedzającą referendum ludowe.
Hieronim Dekutowski został awansowany na stopień majora. Jego oddziały prowadziły aktywną walkę do stycznia 1947 roku.
We wrześniu 1947 roku, zagrożony aresztowaniem, postanowił wyjechać z kraju. 12 września zdał dowództwo Zdzisławowi Brońskiemu ps.
Uskok i udał się na Śląsk. Tam, wraz z kilkunastoma swoimi dawnymi
podwładnymi, w wyniku zdrady został aresztowany i przetransportowany do PUBP w Będzinie, a następnie do centralnego więzienia MBP
na warszawskim Mokotowie, gdzie od 19 września 1947 do 1 czerwca
1948 r. przeszedł okrutne śledztwo.
15 listopada 1948 roku sąd wojskowy skazał Dekutowskiego na karę
śmierci. Prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Na przełomie
stycznia i lutego 1949 r. „Zapora” wraz ze współwięźniami podjął próbę
ucieczki z więzienia. Na kilka dni przed planowanym terminem został
wsypany przez jednego z więźniów kryminalnych. 7 marca 1949 roku,
wraz z sześcioma jego byłymi podkomendnymi, został stracony w podziemiach więzienia na ul. Rakowieckiej w Warszawie, a jego ciało zostało
zakopane w nieznanym do niedawna miejscu.
Karol Litwin – historyk, pracownik Biura Edukacji Narodowej IPN.

Tadeusz Zych

Z panteonu na mural
– studium bohatera
Historia Hieronima Dekutowskiego „Zapory” ma
podwójne życie. Jedno związane, jak każdego z nas,
z ziemską egzystencją, od narodzin po śmierć. Drugie
to „życie po śmierci”, zamknięte w pamięci, opisach
historyków i legendzie. To drugie dotyczy zazwyczaj
postaci wyjątkowych, o których pamięć wykracza
poza rodzinny i przyjacielski krąg. Ziemskie bytowanie
„Zapory” jest w zasadzie dość dobrze opisane, wszak
w ostatnich latach stał się bohaterem wielu publikacji
i filmów. Nie mniej, a może jeszcze bardziej, fascynująca jest historia zbiorowej pamięci o Dekutowskim,
która przechodziła przez lata ogromną metamorfozę.
Wynikało to głównie z faktu, iż była i jest w dalszym
ciągu kształtowana, tak przez oficjalną propagandę,
jak też przez samoistnie tworzącą się legendę. Był więc
Dekutowski zarówno zdrajcą, jak i bohaterem, bandytą
i ukochanym Komendantem, żołnierzem przeklętym
i wyklętym. Jego pośmiertne losy mogłyby być egzemplifikacją i personalizacją powojennej historii Polski.
Nie mniej dramatyczna była także historia jego doczesnych szczątków. Po męczeńskiej śmierci wrzucone
w zbiorowy dół niepamięci i hańby, cudownie odnalezione na tzw. Łączce w wolnej już Polsce, spoczęły
ostatecznie na Powązkach w Narodowym Panteonie.
Dekutowski doczekał się także wielu upamiętnień.
Ma swoje tablice w wielu miastach i kościołach, jego
imię noszą ulice, dopełnieniem są symboliczne groby
i pomniki. Dziś trafia na tarnobrzeski mural. Dlaczego mural dla Dekutowskiego? – ktoś spyta. Można
odpowiedzieć najprościej: bo to dziś jeden z najpopularniejszych środków wyrazu i przekazu. Murale po-

wstają na całym świecie, doczekały się
także swoistej nobilitacji – sztuka ich
tworzenia stała się obecna w programach
nauczania wielu Akademii Sztuk Pięknych. Mural jest czymś, co nawiązuje do
średniowiecznej Biblii Pauperum (Biblii
dla ubogich) i do późniejszego komiksu.
Sugestywny, rzucający się w oczy i niosący
ze sobą przesłanie – to zalety muralu. Ale
jest jeszcze w tarnobrzeskim muralu coś
niezwykle symbolicznego. Ten mural to
zejście bohatera z pomnika na ulice, do
zwykłych ludzi, takich, jakim byli „Zapora”, cała rodzina Dekutowskich i jakimi byli
jego żołnierze. Patrząc na postać Hieronima Dekutowskiego spoglądającą na nas
z muralu, zadajemy sobie jedno z najważniejszych pytań: jak człowiek staje się bohaterem i co
znaczy nim być? Nie ulega wątpliwości, iż bohaterem
nikt się nie rodzi, do wielkości i bohaterstwa się dorasta, pokonując swoje ograniczenia i słabości. Taka była
także droga do bohaterstwa majora Dekutowskiego.
Jest truizmem twierdzenie, że w rodzinie kształtują
się zręby osobowości człowieka. To, co charakteryzowało rodzinę Dekutowskich, to: wielodzietność,
tradycja i wiara oraz patriotyzm. Wielodzietność
zmusiła do wypracowania właściwych relacji z drugim
człowiekiem. To będzie procentować w niezwykłych
stosunkach „Zapory” z jego żołnierzami. Umiłowanie
tradycji i wiary da przekonanie, że nawet w sytuacji
beznadziejnej jest jakiś sens. Patriotyzm wyniesiony

z domu miał zabarwienie niepodległościowo-lewicowe. Ojciec był działaczem PPS, i jego wpływ na
wrażliwość społeczną Hieronima był bezsprzeczny.
Dekutowski miał niezwykłe szczęście trafić do
wspaniałej szkoły z niezwykłymi nauczycielami. Taką
było tarnobrzeskie Gimnazjum im. Hetmana Jana
Tarnowskiego. Oddany uczniom dyrektor Roman Janicki, bohater walk o niepodległość Polski Zygmunt
Szewera, świetny historyk Urszula Szumska, polonista
i opiekun harcerzy Ignacy Płonka, charyzmatyczny
katecheta ks. Tomasz Gunia – to ci, którzy kształtowali charaktery i umysły swoich uczniów. Jest czymś
niezwykłym jak wielka ich liczba zdała swój „egzamin dojrzałości” z patriotyzmu w latach II wojny. To

przecież uczniowie i absolwenci tarnobrzeskiego
gimnazjum walczyli na różnych frontach, a wielu
z nich stanowiło trzon organizacji „Odwet” i oddziału partyzanckiego „Jędrusie” Władysława
Jasińskiego.
Obie organizacje były pierwszymi zespołami,
w których przyszło działać Dekutowskiemu. To tam
pogłębiał umiejętności współżycia i szacunku dla
drugich, tam poznawał zasadę hierarchii i wodzostwa. Harcerstwo nauczyło go zasad życia w obozie
leśnym, dyscypliny i musztry. Sodalicja Mariańska,
kierowana przez wspomnianego ks. Gunię, wszczepiała zasady miłości bliźniego i dawała podbudowę
dla wyniesionej z domu wiary.
Na jesieni 1940 roku decyzją Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego został powołany oddział polskich służb specjalnych, którego
żołnierzy zaczęto z czasem nazywać cichociemnymi. Byli to specjalnie przeszkoleni ochotnicy,
którzy przeszli kurs komandosów i spadochroniarzy, a przeznaczeni zostali do walki w okupowanej
Polsce. Z 606 osób do kraju zrzucono 316. Zasilili
oni oddziały Armii Krajowej, stając się z oczywistych względów ekspertami i instruktorami
działań konspiracyjnych. W kwietniu 1942 roku
na przeszkolenie zgłosił się Hieronim Dekutowski.
Po jego ukończeniu został w nocy z 16 na 17 września
1943 roku zrzucony w okolice Wyszkowa. W taki oto
sposób powrócił do kraju, skąd we wrześniu 1939 roku
przez Węgry i Jugosławię dotarł do Francji, a po jej
kapitulacji w 1940 roku znalazł się w Wielkiej Brytanii.
Zaczynał się kolejny rozdział w życiu „Zapory”:
służba w największej podziemnej armii okupowanej
Europy.
Ze zdziwieniem i pewnym zażenowaniem można obserwować, jak niektórzy mówiąc o Żołnierzach
Wyklętych, marginalizują albo wręcz pomijają ich
walkę w szeregach Armii Krajowej.
Ciąg dalszy na str. 2
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A przecież nie byłoby Żołnierzy Wyklętych, gdyby nie AK.
I nawet jeśli niektórzy byli zbyt młodzi by przejść przez
szeregi armii Polskiego Państwa Podziemnego, to niewątpliwie ich decyzja o wejściu w konspirację antykomunistyczną była inspirowana legendą AK. Nie byłoby także
„Zapory” bez jego akowskiej przeszłości. Zaczynał jako
oficer Kedywu Okręgu AK Lublin, a na końcu, w styczniu
1944, został szefem Kedywu w Inspektoracie AK Lublin-Puławy i jednocześnie dowódcą oddziału dyspozycyjnego (OP 8). W czasie akcji „Burza”, w sierpniu 1944 r. szedł
na pomoc walczącej Warszawie. Po nieudanej próbie
przekroczenia Wisły rozformował oddział i wrócił na dawne kwatery. W styczniu 1945 roku rozkazem Komendanta
Głównego, Armia Krajowa została formalnie rozwiązana.
Porozumienia jałtańskie przesądzały o powojennych
losach Polski. „Zdrada” naszych aliantów w imię własnych
interesów sprawiła, iż dalsza walka wydawała się bezcelowa. Zdali sobie z tego sprawę tak Rząd Emigracyjny, jak
i przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego. Sytuację
tę rozumiał również Hieronim Dekutowski. Wszak to z jej
trzeźwej analizy wynikały jego nieudane próby przedostania się na Zachód. Ostatecznie pozostał, by być ze
swoimi ludźmi. Podjął ponowną walkę. Czy wierzył w jej
sens? W militarne zwycięstwo jako wytrawny żołnierz
wierzyć nie mógł. Wierzył jednak w istnienie świata wartości. Podążył drogą Traugutta, Juliusza Tarnowskiego,
Hubala. Wierzył w honor i wartość przysięgi. Przyszło
mu jednak działać i walczyć w czasach, gdy dominowała
naga siła i przemoc.
Krzywdę wyrządzają Dekutowskiemu ci, którzy chcieliby widzieć w nim rycerza bez skazy. Taka postawa paradoksalnie sprzyja tym, którzy dalej, w ślad za wcześniejszą
propagandą komunistyczną, nazywają go „zbrodniarzem
i mordercą”. Mylą się i jedni, i drudzy. Działania Dekutowskiego, podobnie jak i innych dowódców konspiracji antykomunistycznej, przebiegały w specyficznych warunkach
polityczno-społecznych. Ponownie „wpędzeni do lasu”
przez komunistyczne władze, które nie respektując własnych amnestyjnych obietnic, nie pozostawiali im wyboru.
W zasadzie był nim tylko rodzaj śmierci: z bronią w ręku,
bądź w ubeckiej katowni. Represje zbiorowe wobec tych,
którzy pomagali konspiracji, sprawiły, iż szeregi jednych
i drugich ciągle topniały. Walcząc o przeżycie uciekano się
niejednokrotnie do czynów, które w normalnych warunkach uznane by były za niezgodne z regułami toczenia wojny. W środkach nie przebierały obie strony. O co walczyli
jedni i drudzy? Nie ulega wątpliwości, iż Dekutowski i inni
dowódcy podziemia antykomunistycznego byli do końca
wierni sprawie wolności i niepodległości. Ich przeciwnicy,
świadomie, bądź nie, służyli obcym interesom.
Nazywani są wyklętymi, choć nazwa ta bardziej zaciemnia niż wyjaśnia ten historyczny fenomen. Bo czyż mniej
wyklętymi przez komunistyczną władzę byli generałowie:
Anders, Maczek, Sosabowski czy Bór-Komorowski? Co różni
ich od Dekutowskiego, Fróga czy Pileckiego? Chyba jedynie
to, że ci pierwsi mieli czelność przeżyć. Z wyklętych robi się
jakże często sienkiewiczowskich Kiemliczów, co to tylko
potrafili prać „czerwonych”. Zapomina się, że byli to ludzie
często dobrze wykształceni, rozumiejący dramat, w jaki
rzuciła ich historia, w sytuację niczym z greckiej tragedii,
bez wyjścia. Akcentując tylko ich zbrojną walkę, pomija się
dylematy, pytania i wątpliwości, z którymi przyszło im się
zmagać, często o wiele trudniej niż wrogiem. Warto również wiedzieć, że Dekutowski nie należał do żadnej partii,
z wyjątkiem tej, której na imię Rzeczpospolita. Wyklęci
sprowadzeni do historycznego mitu i legendy nie mogą się
już bronić ani tłumaczyć swoich racji. Robią to za nich inni,
często interesownie i bezkarnie, wszak tamci nie zaprotestują, mogą już tylko milczeć.
Historia ma sens jedynie wtedy, kiedy czegoś uczy, kiedy
można wyciągać z niej wnioski. Tak myśleli o niej nie tylko
starożytni. Czego zatem uczy nas historia „Zapory”? Po
pierwsze, że bohaterem nikt się nie rodzi, zostaje się nim,
kształtując właściwe postawy i przełamując wrodzone
słabości. Po drugie, że prawdziwe bohaterstwo to podejmowanie decyzji w imię najważniejszych zasad, zwanych
przez naszych przodków imponderabiliami. Po trzecie, bohaterstwo nie ma żadnych barw politycznych i partyjnych.
Służy wszak uniwersaliom, a nie partykularnym interesom.
Po czwarte wreszcie, szacunek dla bohaterów objawia się
nie w krzyku haseł czy ostentacyjnym noszeniu takiego
czy innego symbolu. O prawdziwym bohaterstwie, do
którego każdy z nas jest przeznaczony, w sposób cudowny mówił Jan Paweł II w przemówieniu na Westerplatte.
Mówił o tym, że każdy z nas miał, ma, bądź będzie miał
swoje Westerplatte, kiedy mimo pokus konformizmu trzeba
powiedzieć swoje TAK lub NIE. Warto o tym pamiętać, patrząc na postać majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory”,
spoglądającą na nas z tarnobrzeskiego muralu.
dr hab. Tadeusz Zych – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega
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Młodość Hieronima Dekutowskiego
Choć zasługi „Zapory” w walce z totalitaryzmem hitlerowskim i sowieckim
są już dobrze znane, to jego związki z naszą małą Ojczyzną są często pomijane
i nadal szereg pytań pozostaje bez odpowiedzi.

Dzikowianin czy tarnobrzeżanin?
Hieronim Dekutowski urodził się 24 września 1918 roku w Dzikowie (dziś
dzielnica Tarnobrzega). Jego ojciec był już wtedy szanowanym rzemieślnikiem, a matka gospodynią domową. W 1919 roku rodzina przeniosła się
z Dzikowa do Tarnobrzega i zamieszkała przy ulicy Kolejowej (dziś
Sienkiewicza). Przez wiele lat rodzina żyła w obszernym
drewnianym domu, ale w skromnych warunkach i dbała
szczególnie o wykształcenie dzieci (większość była później nauczycielami). Dopiero w późniejszych latach
Dekutowscy wybudowali dom murowany (zwany
„kamienicą”), a stary stojący obok przeznaczyli
na zakład blacharski. Gdy w 1918 roku Hieronim
przyszedł na świat, miał już liczne rodzeństwo
(6 sióstr i 2 braci), najstarszy spośród rodzeństwa miał wówczas 24 lata, a najmłodszy 4
lata. Wielkim ciosem dla rodziców i rodzeństwa była strata najstarszego syna i brata
Józefa. W 1922 roku w wieku 28 lat zmarł
na chorobę zakaźną w Baranowiczach, będąc
oficerem gospodarczym w szpitalu w stopniu
podporucznika WP.
Niewiele zdjęć zachowało się w archiwum
rodziny z okresu międzywojennego. Te, które
znamy, ukazują Dekutowskich jako szczęśliwą
rodzinę. Hieronim był rodzinnym beniaminkiem.
Kochanym przez ojca, ale praktycznie wychowywanym przez matkę i starsze siostry, które mieszkały jeszcze w domu rodzinnym. Z relacji wiadomo, że
największa więź łączyła go z najmłodszą siostrą Zuzanną.
Poza rodzinnym domem to szkoła była dla niego zasadniczym,
wychowawczym „poligonem”. Początkowo uczęszczał do męskiej
szkoły powszechnej w Tarnobrzegu, która odzwierciedlała układ społeczny
ówczesnego miasta (blisko połowa uczniów była narodowości żydowskiej).
H. Dekutowski należał do grupy dobrych uczniów, choć pewne trudności
sprawiały mu takie przedmioty jak język niemiecki czy rachunki z geometrią.
Gdy w 1930 roku rozpoczął naukę w murach Państwowego Gimnazjum im.
Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, gdzie wymagania pedagogów
były wyraźnie wyższe niż w szkole powszechnej, w pierwszych klasach pojawiły się nawet semestralne oceny niedostateczne. I choć ze sprawowania
miał przeważnie ocenę dobrą, to w piątej klasie przez głupi sztubacki wybryk
niemal nie wyleciał ze szkoły. Według wspomnień najbliższych kolegów
z ławy szkolnej i przyjaciół (którzy też „polegli” w pierwszym maturalnym
terminie) nie przyłożył się do egzaminów jak należy. Ostatecznie maturę
w tarnobrzeskim gimnazjum zdał dopiero za trzecim podejściem, w maju
1939 roku.

Zamiłowany harcerz – „Reżu”
W porównaniu z innymi kolegami, z harcerstwem związał się stosunkowo
późno. Dopiero we wrześniu 1934 roku został przyjęty do I Drużyny Harcerzy
im. gen. Henryka Dąbrowskiego w Tarnobrzegu na okres próbny. Na krzyż
harcerski nie czekał jednak długo i już 30 listopada 1934 złożył na ręce
drużynowego Ignacego Płonki, przyrzeczenie harcerskie. Od września 1935
roku był już zastępowym grupy 11 harcerzy w II Drużynie Harcerzy im. Jana
Mastalerczyka.
Kolejnym, ważnym etapem w jego harcerskim rozwoju był obóz
letni w Jasienicy Rosielnej w 1936 roku. Na nim prawdopodobnie
zapracował na przezwisko „Reżu”, od ulubionej potrawy obozowej: ryżu z cynamonem. Ukończenie gimnazjum w maju 1938
roku było naturalnym końcem aktywności H. Dekutowskiego
nie tylko w harcerstwie, ale też w Sodalicji Mariańskiej oraz
szkolnym hufcu Przysposobienia Wojskowego.

Dom przy Kolejowej 67
Dom rodzinny w Tarnobrzegu był dla H. Dekutowskiego zawsze ważnym punktem odniesienia. Choć
od września 1939 roku nie było go w nim przez kilka
kolejnych lat, bo wykluczały to wojenne losy i pobyt
poza krajem, a od września 1943 roku ścisłe zasady
konspiracji. Wydaje się mało prawdopodobne, by powrót do Tarnobrzega nastąpił przed latem 1944 roku.
O tym, że od zimy do lata 1945 roku przebywał z częścią
swoich żołnierzy w lasach Budy Stalowskiej, mówi wiele
źródeł wspomnieniowych. Czy widział się wtedy z matką
i rodzeństwem? To wielce prawdopodobne skoro odwiedził
w Tarnobrzegu inne osoby. Z przekazów rodzinnych wiadomo, że z siostrą Zuzanną widział się ostatni raz w pobliskich
lasach latem 1947 roku, a matkę odwiedził wcześniej osobiście
w Tarnobrzegu. Ostatnią osobą z rodziny, z którą po aresztowaniu
we wrześniu 1947 roku H. Dekutowski widział się przed śmiercią, była
siostra Maria. Rozmawiał z nią podczas jedynego widzenia w więzieniu
mokotowskim we wrześniu 1948 roku. O tym, w jakim stanie był w więzieniu, córki nie informowały swojej 75-letniej matki. O wyroku wykonanym 7
marca 1949 roku bliscy mieszkający w Tarnobrzegu dowiedzieli się dopiero
ponad dwa miesiące później. Śmierć i brak możliwości pochowania ciała
swojego najmłodszego syna były dla matki zbyt dużym ciosem. Odeszła do
Pana w 1950 roku. Od tego czasu krewni majora „Zapory” z piętnem „rodziny
bandyty” nie mieli w PRL-u łatwego życia. Inwigilacja i inne szykany nie
zatarły jednak w pamięci prawdziwego obrazu ich bohaterskiego brata. Ci
najbardziej żywotni i wytrwali doczekali się czasów wolnej Polski, w której
H. Dekutowski nie tylko został zrehabilitowany i stosownie upamiętniony,
ale także zostały odnalezione jego doczesne szczątki.
dr hab. Adam F. Baran – pedagog i historyk, pracownik Instytutu Studiów
Politycznych PAN.

Piotr Duma

Upamiętnienie Komendanta
O tym, że Hieronim Dekutowski był postacią wyjątkową, zapewne przekonywać nikogo nie trzeba.
Wybitny dowódca, przez długie lata wspominany
przez swoich byłych podkomendnych z wielką miłością i szacunkiem. Tym bardziej tragicznym był
więc fakt, iż przez cały okres Polski Ludowej przez
komunistyczną propagandę przedstawiany był jako
groźny bandyta. Po odzyskaniu pełnej niepodległości legalnie można było zacząć oddawać publiczny
hołd temu wyjątkowemu żołnierzowi. Naturalnie
najwięcej miejsc wspominających „Zaporę” i jego
żołnierzy jest na Lubelszczyźnie, z którą związał
większą część swojej partyzanckiej doli.
Dwoma pomnikami uhonorowano „Zaporczyków” w Lublinie, odsłaniając je w ciągu jednego
miesiąca 2003 roku: przy ulicy Lipowej obok Gimnazjum nr 9 (9 października) oraz na placu Zamkowym (26 października). W tym mieście przez
długie lata znajdowała się symboliczna mogiła
Komendanta. Dopiero intensywne prace Instytutu
Pamięci Narodowej doprowadziły do odnalezienia oraz identyfikacji ciała H. Dekutowskiego.
8 kwietnia 1997 roku z inicjatywy Koła WiN w Bęczynie odsłonięty i poświęcony został obelisk
w Urzędowie. Podobne obeliski stanęły w Krężnicy Okrągłej, gdzie w maju 1944 roku oddział
„Zapory” zorganizował zasadzkę na niemiecką
kolumnę transportową, zaś we wrześniu 1946
roku jego żołnierze potykali się z jednostkami

mazowieckiej jednostki KBW. Pamiątkowe tablice ufundowano i zamontowano w kościołach
w Chodlu, Bełżycach oraz Kazimierzu nad Wisłą.
Tablica w Kożuchówce wspomina bitwę z Niemcami 18 lipca 1944 roku.
H. Dekutowski jako cichociemny został „zrzucony” do kraju w nocy z 16 na 17 września 1943 roku
w okolicach wsi Łosinno w powiecie wyszkowskim
na obszarze obecnego województwa mazowieckiego (ok. 70 km od Warszawy). W październiku
2010 roku odsłonięto tutaj obelisk z tablicą wspominającą 3 zrzuty polskich skoczków w tamtym
rejonie. Naturalnie odnotowano również nazwisko
„Zapory”. Pierwszy okres podziemnej działalności
H. Dekutowskiego na Zamojszczyźnie dokumentują
tablice w klasztorze w Radecznicy oraz w Kościele
Garnizonowym AK pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Zwierzyńcu. Ważnym miejscem upamiętnienia
i wspominania legendarnego tarnobrzeżanina jest
stolica. Cichociemni uhonorowani zostali w 1980
roku tablicą w dominikańskim kościele przy ulicy
Freta oraz w 2013 roku pomnikiem przy ulicy Matejki, nieopodal gmachu parlamentu. Do niezwykle
ważnych miejsc w Warszawie związanych z tragiczną śmierci „Zapory” należy więzienie przy ulicy Rakowickiej, gdzie był przetrzymywany, torturowany,
wreszcie strzałem w tył głowy pozbawiony życia.
Choć trzeba również pamiętać, że i z tamtego więzienia próbował uciekać, jednak ta akcja okazała się

nieskuteczna. Na murze całego kompleksu w 1992
roku umieszczono pamiątkową tablicę ofiarowaną
wszystkim pomordowanym w latach terroru komunistycznego. Oczywiście widnieje nazwisko H. Dekutowskiego. Po śmierci pod osłoną nocy ciało majora przewieziono na teren wojskowych Powązek.
Wrzucony do zbiorowej mogiły przez kilkadziesiąt
lat nie mógł być pochowany z wszelkimi honorami.
Dopiero wspomniane juz prace IPN na tzw. Łączce
doprowadziły do odnalezienia latem 2012 roku
jamy grobowej z jego zwłokami. Po udanej identyfikacji wystawiony został stosowny dokument
potwierdzający tożsamość (w posiadaniu rodziny).
Warto też wspomnieć o bardzo pożytecznej
akcji, przeprowadzonej przez Fundację „Łączka”.
Fotografie zamordowanych żołnierzy podziemia
niepodległościowego sygnowano odpowiednimi
podpisami, np. „W tym miejscu zostałem odnaleziony” lub „Ciągle mnie poszukują”.
27 września 2015 roku wraz z 34 innymi wyklętymi Hieronim Dekutowski został pochowany
w specjalnie zaprojektowanym i wybudowanym
na „Łączce” panteonie. Pamiątkową tablicę odsłonięto także w Nysie, gdzie w wyniku zdrady
miał zostać aresztowany przez funkcjonariuszy
UB w czasie akcji nielegalnego wyjazdu z kraju.
Spoza obszaru działalności „Zaporczyków” warto
wspomnieć o tablicach w Mielcu-Szydłowcu oraz
popiersie w krakowskim parku Jordana.
Oczywiście to nie wszystkie miejsca, w których
upamiętniono postać „Zapory”. Większość wspomnianych w tekście miejsc szczegółowo opisano
w czwartym tomie cyklu „Tarnobrzeskie Ślady”.
Piotr Duma, historyk, dyrektor GOK w Gorzycach
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Hieronim Dekutowski „ZAPORA” - ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY
Gdy 23 lipca 2012 r. rozpoczęliśmy prace archeologiczne na kwaterze „ Ł” Cmentarza Wojskowego na
Powązkach w Warszawie, nawet część zespołu biorącego udział w poszukiwaniach miała wątpliwości
co do ostatecznego wyniku podjętego ryzyka. Ich
podstawę stanowiła słabość materiału źródłowego i niejednoznaczne wyniki przeprowadzonych na
„Łączce” badań georadarowych. Nie mniej ważne
były obawy co do możliwości sprostania oczekiwaniom społecznym dotyczącym konieczności odnalezienia dołów śmierci ze szczątkami ofiar komunizmu
zamordowanych w więzieniu przy ul. Rakowieckiej
w Warszawie. Tym ostatnim towarzyszyły często
pytania o szanse na odnalezienie mogił najbardziej
znanych uczestników antykomunistycznego oporu:
gen. Emila Fieldorfa „Nila”, ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”
i rtm. Witolda Pileckiego.
Przy skali trudności występujących podczas prac
ekshumacyjnych na kwaterze „Ł” wojskowych Powązek za symbol należy uznać fakt, że spośród wybitnych, zasłużonych w walce o niepodległość Polski,
a zamordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych jako pierwszy został odnaleziony cichociemny mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”. Sekwencja
zdarzeń związanych z odnalezieniem i identyfikacją
jego szczątków rozpoczęła się 6 sierpnia 2012 r.,
gdy w sondażu archeologicznym oznaczonym numerem 16, usytuowanym tuż obok nieistniejącego
już dziś pomnika straconych w więzieniach warszawskich w latach 1945-1956, odnaleziono kolejną jamę grobową. Jej widoczny na piaszczystym
podłożu, prostokątny zarys miał 182 cm długości
i 72 cm szerokości. Niewielkie wymiary grobu nie
dawały podstaw do przypuszczeń, że będzie to jeden z największych znajdujących się na „Łączce”
dołów śmierci. Przez cztery kolejne dni archeolodzy
i antropolodzy pracowali wspólnie nad jego odsłonięciem i ujawnieniem znajdujących się w nim
szczątków ludzkich. W odróżnieniu od innych miejsc
grzebalnych zlokalizowanych na „Łączce”, w jamie

Krzysztof Szwagrzyk

Powrót Pana Majora
grobowej nr 16 zwłoki straconych na Rakowieckiej
nie zostały wrzucone bezwładnie do mierzącego
ok. 150 cm dołu i pospiesznie zasypane. Zapewne
zbyt wąski i stosunkowo płytki grób został przygotowany wcześniej przez grabarzy niemających
wiedzy o liczbie przewidzianych do pogrzebania
zwłok. Ta sytuacja spowodowała, że inaczej niż zazwyczaj funkcjonariusze biorący udział w procederze
ukrywania ciał więźniów zeszli do grobu i ułożyli je
ciasno obok siebie w dwu warstwach. Dla optymalnego wykorzystania miejsca zwłoki układano głową
w przeciwną stronę.
Przez kilka miesięcy nie mieliśmy wiedzy kogo
pogrzebano w jamie grobowej nr 16. Jedna z analizowanych przez nas hipotez dotyczyła możliwości
pogrzebania w tym miejscu grupy mjr. „Zapory”.
Wątpliwości rodziła jednak liczba zwłok nieodpowiadająca liczbie wyroków śmierci wykonanych
na partyzantach z Lubelszczyzny. Dodatkowym
utrudnieniem był fakt odnalezienia w grobie wielu
fragmentów mundurów i guzików... Wehrmachtu.
Przełom nastąpił kilka miesięcy później, gdy zidentyfikowano genetycznie szczątki oficera „Zapory”,
por. Tadeusza Pelaka, ps. Junak. Wówczas już nie
mieliśmy wątpliwości, że w odnalezionym latem
2012 r. na „ Łączce” dole śmierci odnaleźliśmy grupę
mjr. „Zapory”, w tym samego dowódcę, straconych
7 marca 1949 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej
w Warszawie. Tego wieczora w odstępach co pięć
minut pomiędzy godziną 19 a 19.30 zamordowano
kolejno strzałem w potylicę: mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zaporę”, kpt. Stanisława Łukasika „Rysia”, por. Roman Grońskiego, „Żbika”, por. Edmunda
Tudruja „Mundka”, por. Tadeusza Pelaka „Junaka”,
por. Arkadiusza Wasilewskiego „Białego” i por. Je-

rzego Miatkowskiego „Zawadę”. Ósmą, tajemniczą
postacią wrzuconą do ich dołu był prawdopodobnie
uśmiercony tego samego dnia, a skazany na karę
śmierci w zupełnie innym procesie dwudziestojednoletni Ignacy Długołęcki.
Kwestią czasu stał się dzień identyfikacji szczątków Pana Majora. Zbyt dalekie pokrewieństwo osób
z rodzin „Zapory”, od których pobrano materiał genetyczny niezbędny do badań porównawczych nie

Marian Kosior

Moje spotkania z „Zaporą”
Moje pierwsze spotkanie z „Zaporą” miało miejsce podczas jego
akcji na Rejonową Komendę Uzupełnień w Nisku, gdzie pracowałem
jako pisarz przy rejestracji poborowych. Znalazłem się tam z tego
powodu, że najpierw za przynależność do AK w grudniu 1944 roku
zostałem aresztowany przez NKWD. Przetrzymywano mnie w tzw.
wilczych dołach we wsi Stale. Były to zwyczajne dołki wykopane
w ziemi i przykryte z góry furtką lub drzwiami, na których stał
sowiecki wartownik. Na przesłuchanie wyprowadzano nas z dołka po zarzuceniu na głowę worka. Przesłuchania prowadzone były
w przystosowanym do tego celu samochodzie ciężarowym, do którego strażnik wpychał po schodkach związanego więźnia. W środku
ciężarówki było elektryczne oświetlenie, a za biurkiem siedział oficer
NKWD. W drzwiach stawał z pepeszą wartownik. Wiedzieliśmy, że
jesteśmy skazani na wywózkę na Sybir. Sowiecka praworządność nakazywała jednak, aby zesłaniec otrzymał wyrok, w którym określony
będzie czas pobytu na zesłaniu.
W niedługim czasie do RKU w Nisku wpadł patrol „Zapory”. Rozbroił
wartowników, zajął biura i zniszczył kartoteki poborowych, a nam kazał
zmykać do domów. Dzięki akcji „Zapory” udało mi się uniknąć zarówno
Sybiru, jak i frontu w szeregach zsowietyzowanej polskiej armii Berlinga. W końcu roku 1944 i w roku 1945 brałem udział w odprawach
dowódców Armii Krajowej w Tarnobrzegu, które odbywały się w lokalu
przy ul. Kolejowej w domu państwa Dumów (mieszkanie Żukowskich).
W poprzednich odprawach przy ulicy Kolejowej nie brałem udziału, bo
obowiązki komendanta placówki na gminę Tarnobrzeg (49 żołnierzy na
placówkach AK) przejąłem w końcu roku 1944. Po podaniu hasła byłem
wprowadzany do pokoju, w którym znajdowało się już więcej osób.
Odprawę prowadził zazwyczaj najstarszy stopniem ppłk Franciszek
Jagoszewski. Pamiętam, że w odprawie uczestniczyli zawsze znajomi
z II Oddziału AK: por. Stefan Roś ps. Jawor, ppor. Wacław Raczyński
ps. Staw oraz kilku innych oficerów i żołnierzy. Późną wiosną lub latem
roku 1945 odbyła się ostatnia, historyczna odprawa dowódców AK
w Tarnobrzegu, w której uczestniczył także sławny Hieronim Dekutowski ps. Zapora. Podczas odprawy wywiązała się ostra dyskusja.
Przedstawiciel Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj w stopniu kapitana
zreferował nam rozkaz gen. Okulickiego o rozwiązaniu Armii Krajowej,
którego odpis otrzymaliśmy na piśmie, a następnie przystąpił do oceny
sytuacji w kraju i na świecie. Potem przedłożył nam plan działania,
który zmierzał do wyprowadzenia ludzi z lasu, ujawnienia się i podjęcia
pracy zawodowej lub nauki. Któryś z obecnych na odprawie oficerów
zapytał ironicznie, czy pan kapitan każe nam się zapisać do partii komunistycznej. – Niewykluczone, bo jeżeli wy nie pójdziecie, to pójdą ludzie
przypadkowi i tylko wielką szkodę wyrządzą krajowi. Władza leży na

ulicy, więc należy się schylić i ją podjąć. Takie są zalecenia Komendy
Głównej – odpowiedział kapitan. – Pan w ogóle nie zna sytuacji na
świecie i w kraju. Nas jest dwieście tysięcy pod bronią i drugie tyle
może do nas dołączyć. Stanowimy siłę, z którą Stalin musi się liczyć.
Poza tym Anglicy wylądowali już w Grecji i niech pan spojrzy na mapę,
z Grecji są do Polski zaledwie trzy dni marszruty dla armii pancernej.
Wojna światowa wisi na włosku i wkrótce to my będziemy dyktowali
Stalinowi warunki pokoju. Zachód posiada broń atomową i Rosja musi
nam ustąpić – oświadczył na to kategorycznie „Zapora”. – Nie macie
racji. Wojna się kończy, narody są zmęczone i nie pragną nowych wojen,
mają dość zniszczeń i tragedii, chcą spokoju. Strefa wpływów Wschodu
i Zachodu jest już wyraźnie określona. Jest nią zatwierdzona układem
w Jałcie linia Łaby. Jeśli nie podporządkujecie się tym układom, to
Stalin tylko czeka na prowokację z waszej strony. Jeśli chwycicie za
broń, to się wykrwawicie, a Zachód nawet palcem w bucie nie kiwnie
w waszej obronie. Ja zadanie swoje wykonałem, przekazałem wam
instrukcje i wytyczne do dalszego działania. Wasza sprawa, jakie z tego
wyciągniecie wnioski. Ja wracam tam, skąd przyjechałem – oświadczył kapitan. – Nie wierzę komunistom. Niedawno na temat amnestii
i wyprowadzenia z lasu chłopaków rozmawiałem z przedstawicielami
Urzędu Bezpieczeństwa. Wracając na kwaterę, zauważyłem, że koło
domu kręcą się jacyś obcy ludzie. Posłałem więc córeczkę sąsiadki, aby
dowiedziała się, kto to jest. Okazało się, że NKWD czekało, aby mnie
aresztować. I ja mam im wierzyć? Nawet jeśli się ujawnimy, to i tak
każdemu z nas zarzucą, że nie ze wszystkiego się ujawnił i zamkną
nas. To wszystko nie ma sensu. Ja takiego rozkazu wykonać nie mogę
– odparł mu „Zapora”. Tak skończyła się odprawa.
Wiosną 1946 roku na terenie powiatu tarnobrzeskiego znów pojawił
się „Zapora”. Wiadomość ta paraliżowała wszystkich, a w szczególności komunistyczne władze. Posterunki milicji otrzymały polecenie
umocnienia budynków przez barykadowanie okien i drzwi workami
z piaskiem na wypadek ataku partyzantów. Posterunek MO w Stalach
systematycznie otrzymywał od nas konspiracyjną prasę i specjalnie
nie wyróżniał się w represjach przeciwko ludności. Zwalczał jedynie
bandytyzm i złodziejstwo krzewiące się tu i ówdzie po działaniach
wojennych. – Do polityki się nie mieszamy – twierdził komendant
posterunku por. Jan Paździor. Na moim terenie „Zapora” postanowił
przeprowadzić akcję rozbrojenia posterunków MO w Stalach i Grębowie.
Aby nie dekonspirować żołnierzy i nie dać pretekstu do represji wobec
ludności, postanowiliśmy, że moi chłopcy nie wezmą udziału w akcji.
W godzinach wieczornych przyjechał do Stalów uzbrojony w erkaemy
i granaty oddział „Zapory” w sile jednego plutonu. Wszyscy w mundurach wojska polskiego. Mieli czapki polówki z orzełkiem w koronie.

pozwalał na uzyskanie jednoznacznych i niepodważalnych wyników. W takiej sytuacji niezbędne stało
się pobranie 23 maja 2013 r. materiału genetycznego
ze szczątków rodziców Pana Majora, pochowanych
na cmentarzu w rodzinnym Tarnobrzegu. Rok później na jego podstawie można było zidentyfikować
szczątki „Zapory” z prawdopodobieństwem 99 proc.
i szesnastu dziewiątek po przecinku.
Dopiero wówczas uzyskaliśmy pewność, że zwłoki
Pana Majora oznaczone przez nas w trakcie badań
numerem 16 G wrzucone zostały przez oprawców
na samo dno grobu, a dopiero później obok niego
i na nim układano jego podkomendnych. W prowadzonym na miejscu dzienniku badań pod datą
10 sierpnia zapisano: „Zwłoki ułożone twarzą do
ziemi, lewa noga nienaturalnie zgięta pod kątem
45 stopni, prawa wyprostowana, lewa ręka wyprostowana, prawa zgięta w łokciu przy szkielecie,
w okolicy lewego talerza miednicy guzik i fragment
szczoteczki plastikowej do zębów. Wysokość ciała
ok. 163-165 cm”.
Wyniki badań genetycznych Pana Majora „Zapory” zostały ogłoszone 22 sierpnia 2013 r. podczas
konferencji identyfikacyjnej w Belwederze. Przygotowując na nią prezentację przybliżającą odnalezione na „Łączce” i zidentyfikowane osoby dostrzegłem
na zdjęciach sytuację niemieszczącą się w żadnych
kanonach naukowych badań. Okazało się bowiem, że
w pierwszej ze stu kilkunastu trumience wyniesionej z kwatery „Ł” podczas uroczystości kończących
prace ekshumacyjne w 2012 r. złożone były szczątki
jednego z najlepszych dowódców polowych antykomunistycznego podziemia w Polsce – majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Pan Major po raz
kolejny i ostatni zarazem stanął na czele żołnierzy.
Tym razem jednak nie po to, by powieść ich do boju,
lecz by wyprowadzić z dołów śmierci na „Łączce”,
z miejsca, gdzie mieli być ukryci na zawsze, skazani
na zapomnienie.
dr hab. Krzysztof Szwagrzyk – historyk, zastępca
prezesa IPN.

Po rozładowaniu broni ciężkiej z furmanek „Zapora” wydał krótkie
rozkazy: – Pierwsza drużyna, zabezpieczyć szosę od strony Tarnobrzega. Druga drużyna, ubezpieczać od strony Grębowa. Trzecia drużyna,
ustawić „sukę” naprzeciw posterunku. Gdyby odmówili poddania się
i strzelali, otworzyć do nich ogień.
Ponieważ posterunek MO w Stalach mieścił się w drewnianym budynku i do obrony miał jedynie wystawiony w oknie erkaem, a wejście
osłonięte workami z piaskiem, chłopcy „Zapory” skokami dopadli pod
drzwi posterunku i wezwali milicjantów do poddania się. Zapadła cisza.
Z żadnej strony nie padł nawet jeden strzał. Dowódca drużyny ponownie wezwał milicjantów do poddania się i oświadczył, że nie mają
szans, bo jeden granat wrzucony do środka zapali budynek. Milicjanci
mają wobec tego natychmiast wyjść z rękami podniesionymi do góry,
a wówczas „Zapora” gwarantuje im życie.
Po chwili zgrzytnęły zasuwy i milicjanci zaczęli kolejno wychodzić
z rękami założonymi na karku. Dowódca drużyny wszystkich pięciu
milicjantów skierował do „Zapory”. Komendant kazał im opuścić ręce
i razem udali się do pobliskiego sklepu, gdzie „Zapora” zaproponował
wszystkim po szklance bimbru. Komendant milicji nalał wszystkim
po sztachetki i zarówno milicjanci, jak i partyzanci wychylili z ochotą,
następnie „Zapora” zaintonował ulubionego przez siebie „Dzikowiaka”.
Wszyscy razem powtórzyli znany refren. Potem komendant milicji
Jan Paździora zaśpiewał żołnierską piosenkę, z której zapamiętałem
jedynie zakończenie: „Matkę Boską miał na piersiach i orzełek krwią
zalany”. Po nim brat komendanta, milicjant Józef Paździora, śpiewał
„Rozszumiały się wierzby płaczące”, a następnie solo odśpiewał pieśń
akowców, której refren powtarzali akowcy „Zapory” wespół z milicjantami. Refren tej piosenki brzmiał: „Akowcy, to są królowie wszelkiej
broni. Akowcy, niech Pan Bóg tych żołnierzy chroni. Akowcu, karabin
ciężki weź do ręki weź, by bolszewików z Polski znieść.” Po następnej
kolejce padł rozkaz „Zapory”: – Posterunki zdjąć, przygotować się do
wymarszu na Grębów.
„Zapora” polecił także komendantowi milicji, aby raport o rozbrojeniu posterunku wysłał następnego dnia, bo dziś i tak do powiatu się nie
dodzwoni, ponieważ wszystkie połączenia są zerwane, a dowódca III
drużyny poinformował, że zamku do erkaemu milicjanci mają szukać
w pokrzywach, bo oni nie biorą ruskiego grata, wezmą tylko granaty.
Po tym wszystkim oddział w szyku ubezpieczonym ruszył w kierunku
Grębowa.
Jak się później dowiedziałem, milicja w Grębowie, stacjonująca
w murowanym budynku, była przygotowana do obrony posterunku.
Mimo to wiązka granatów i ogień z trzech erkaemów „Zapory” odniósł
swój skutek. Posterunek padł, lecz oddział „Zapory” poniosły straty.
Rannych zostało dwóch partyzantów. Przewiezieni zostali do najbliższego majątku w Bukiem, do znanej „Zaporze” rodziny Gałuszków,
gdzie kurował ich lekarz AK dr Tadeusz Starostka ps. Eskulap.
Marian Kosior ps. Mak, Menka ur. w 1921 roku w Stalach koło Tarnobrzega, żołnierz AK i WiN. Relacja złożona w dniu 15 lutego 1996 roku
pochodzi z książki E. Kurek „Zaporczycy – relacje”, t. II, Lublin 2010.

4
Elżbieta Chruściel

Hieronim Dekutowski „ZAPORA” - ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY

Dekutowski we wspomnieniach
przełożonych, żołnierzy i tych, którzy go znali
Major Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”, to jeden
z wielu żołnierzy zwanych dzisiaj Wyklętymi, którzy jako pierwsi walczyli po wojnie z komunistycznym reżimem w Polsce. Dla większości z nich była
to ta sama walka, na podjęcie której zdecydowali
się w 1939 roku – walka o niepodległość Ojczyzny.
Zmienił się tylko wróg. Niezwykle trudno nakreślić
portret psychologiczny osoby, której zegar życia zatrzymał się w wieku zaledwie trzydziestu lat, choć
życie to było burzliwe, pełne trudnych wyborów
i nieustannej walki o niepodległość. Jak zachowali go
w swoich wspomnieniach jego przełożeni, żołnierze
i zwykli ludzie, których na swej tragicznej drodze
życia spotkał?
Marian Pawełczak, ps. Morwa, żołnierz „Zapory”,
tak charakteryzuje jego osobę: „Kiedy się z nim zetknąłem, zrobił na mnie duże wrażenie. Ale jak mi
opowiadali koledzy, gdy przyjechał po raz pierwszy,
jeszcze w cywilnym ubraniu, nie wyglądał wcale na
dowódcę. Szczuplutki, delikatny, niewysoki, w butach w nieco szerokich cholewach, w opiętym mundurze, bryczesach i polówce, z nastroszonymi wąsikami, krótkimi, na bok zaczesanymi włosami (...).
Miał dyspozycyjny, tubalny głos, który słychać było
pośród najbardziej zaciętej strzelaniny”. Hieronim
Dekutowski szlify wojskowe zdobywał najpierw we
Francji a następnie w Szkole Podchorążych Piechoty
w Dundee, którą ukończył z wyróżnieniem. W dokumentacji, dotyczącej uczniów tego kursu w Londynie
– Studium Polski Podziemnej, odnotowano: „Starszy
strzelec pchor. Hieronim Dekutowski (...) mentalność trudna do przyjęcia zagadnienia dywersyjnego.
Jeszcze nie gotów, chociaż może być w przyszłości
wyrobiony”. W późniejszym wniosku o awansowanie do stopnia podporucznika tak zaopiniował jego
kandydaturę: „Bardzo energiczny i pojętny. Ambitny,
sumienny i ideowy. Życiowo mało wyrobiony. Fizycznie silny. Dobry wpływ na otoczenie. Zdolności organizacyjne i dowódcze duże. Spokojny, małomówny.
Dyscyplina i lojalność służbowa – duże. Patriotyzm
bardzo duży”.
„Wywalcz Polskę albo zgiń” – takie hasło przyświecało cichociemnym, zrzucanym na spadochronach do Polski w celu walki z niemieckim okupan-

tem oraz organizowania i szkolenia ruchu oporu.
Hieronim Dekutowski ps. Zapora (taki pseudonim
przyjął po zaprzysiężeniu), został zrzucony do Polski
w nocy z 16 na 17 września 1943 roku w ramach akcji
o kryptonimie „Neon”. Po kilku dniach przyjechał do
Kedywu Okręgu AK Lublin. I tak rozpoczęła się jego
walka z okupantem na polskiej ziemi.
Jak wspominał Władysław Siła Nowicki, przełożony Dekutowskiego w WiN: „Wkrótce otrzymał opinię

terweniował”.Komendant „Zapora” był niezwykle
zdyscyplinowanym dowódcą. Pomimo że tak jak
jego żołnierze „rwał się do walki z wrogiem”, to
jednak honorował politykę komendy głównej AK,
która zapobiegając krwawym odwetom ze strony
Niemców na ludności cywilnej, zastrzegała sobie
wyłączność w zakresie pozwoleń na przeprowadzanie akcji. „Nie wiedzieliśmy wówczas, że intensywniejsze działania z naszej strony częściowo

wybitnego dowódcy. Cechowała go odwaga, szybkość
decyzji, a jednocześnie ostrożność i ogromne poczucie
odpowiedzialności za ludzi. Znakomicie wyszkolony
w posługiwaniu się bronią ręczną i maszynową, niepozorny, ale obdarzony czarem osobistym”. W 1944
roku został szefem Kedywu w inspektoracie Lublin
– Puławy. We wspomnieniach żołnierzy zapamiętany
został jako doskonały strateg, który świetnie potrafił
zaplanować przebieg każdej zbrojnej akcji.
Marian Pawełczak ps. Morwa wspominał:
„W czasie dowodzenia akcją przeważnie zajmował postawę stojącą, najwyżej mniej lub więcej
pochyloną, której nie chciał zmienić, mimo naszych
próśb. Chciał widzieć przebieg walki, w który in-

przyczyniły się do wcześniejszego zniewolenia
drugą okupacją – terenów Polski na wschód od
Wisły” – wspominał Marian Pawełczak.
We wspomnieniach swoich podkomendnych został zapamiętany jako człowiek, który miał wyjątkową osobowość i charyzmę. Nazywali go „Starym”,
choć miał niespełna trzydzieści lat: „Umiał zachować
właściwy dystans pomiędzy dowódcą a żołnierzem,
a jednocześnie wyrozumiały wobec drobnych, żołnierskich niedociągnięć” – tak swojego dowódcę
opisywał Marian Pawełczak ps. Morwa. Izabela Kochanowska „Błyskawica”, podkreślała, iż „żołnierze
go kochali, bo bardzo dbał o swoich ludzi (...) Zawsze
był z nimi w ogniu walki”.

Ewa Kurek

Każdą zbrojną akcję poprzedzały jego długie przemyślenia. Jak wspominała łączniczka „Błyskawica”:
„Siedział wówczas gdzieś na uboczu, zamyślony,
nawet smutny, nie biorąc udziału w żywiołowej
dyskusji swoich podkomendnych”. „Zapora” cieszył
się ogromnym autorytetem wśród swoich żołnierzy. Zapraszany był do nich na różne uroczystości
rodzinne. Uczestniczył w wielu wydarzeniach ich
codziennego życia – tych tragicznych, jak pogrzeby
ofiar, i tych radosnych. Tym szczęśliwym dniem w życiu podkomendnego „Maćka” był jego ślub. Nie kto
inny, ale właśnie komendant „Zapora” udzielił młodej parze błogosławieństwa. To on „pożyczył panu
młodemu swój mundur (…). I do ślubu poprowadził
pannę młodą”. Nigdy nie odmawiał pomocy. Często
potrzebujących mieszkańców wiosek obdarowywał
zdobytymi dla oddziału ubraniami, sprzętami czy
żywnością. Pocieszał rodziny zabitych, jak tylko
mógł. „Ciężko choremu chłopcu, któremu rodziców
zamordowało UB, którego przyszedł odwiedzić, podarował drogi jego sercu medalik, który zdjął z szyi
i powiesił nad łóżkiem” – wspominała „Błyskawica”.
Niestety, mieszkańcy niektórych wiosek sprzyjali
nowej władzy. Wsie, które były wsparciem dla komunistów, partyzanci nazywali „czerwonymi”, a „Zapora”
nazywał je „moskwami”. Po ogłoszeniu przez władze
komunistyczne amnestii w 1947 roku,„Zapora” nie
chciał narażać swoich podkomendnych na trwanie
w lesie, a decyzję o amnestii skwitował słowami:
„Amnestia jest dla złodziei, a my jesteśmy wojsko polskie”. W rozmowie ze swoją łączniczką „Błyskawicą”
wyznał, że: „nikt go nie zmusi, aby się ujawnił, gdyż
tak rozumie swój żołnierski obowiązek”. Rozwiązał
oddział i dał partyzantom wolną rękę w skorzystaniu
z ogłoszonej przez komunistów sierpniowej amnestii.
Po aresztowaniu w czasie przesłuchań był bity
i torturowany do nieprzytomności. Nie poszedł na
żaden kompromis. Zapłacił za to najwyższą cenę.
Ostatnie słowa majora Dekutowskiego przed wykonaniem na nim egzekucji brzmiały: „Przyjdzie
zwycięstwo... Jeszcze Polska nie zginęła”.
Elżbieta Chruściel – polonistka, długoletnia tarnobrzeska nauczycielka.

badaniach i pisaniu książki o „Zaporze” i jego żołnierzach.
A presja była wielka. Każdy z żyjących „Zaporczyków” chciał
doczekać dnia, gdy wreszcie ujawniona zostanie prawda
o ich komendancie i ich walce, gdy wreszcie zostanie z nich
zdjęte piętno hańby bandytów. W pierwszych dniach
września 1995 roku „Zaporczycy” czytali i recenzowali poświęconą im książkę. Ireneusz Bieniaszkiewicz ps. Irenka
później trafiłam do kapitana Aleksandra Głowacprzyjechał do mnie z podziękowaniami i powiedział: „Pani
kiego ps. Wisła, ostatniego zastępcy „Zapory”. Po
Ewo, napisała pani wszystko tak, jak gdyby pani z nami tam
rozmowie z kapitanem „Wisłą” wiedziałam już na
była!” Inni partyzanci „Zapory” byli tego samego zdania. Do
pewno, że w badaniach historycznych nad Armią
dziś są to najważniejsze dla mnie recenzje.
Krajową Lubelszczyzny należy w pierwszej kolejW następnych latach dzieje oddziałów AK-WiN cc majora
ności odtworzyć i upamiętnić dzieje oddziałów
„Zapory” zostały spisane, utrwalone i po 22 latach wiadoAK-WiN „Zapory”.
mo już, że na pewno weszły na zawsze do historii Polski.
Badania jednak szły opornie. Relacje były częPublikowałam kolejne książki poświęcone „Zaporze”. Poza
sto niespójne i czegoś w nich brakowało. Dopiero
książką „Zaporczycy 1943-1949”, przygotowałam do druku
w 1994 roku najstarsi rangą i partyzanckim stażem
i wydałam w formie książkowej pięć tomów relacji żołnierzy
„Zaporczycy” uroczyście oświadczyli, że posta„Zapory” oraz album „Zaporczycy w fotografii 1943-1963”.
nowili przerwać trwającą pół wieku konspirację
Blisko tysiąc przekazanych mi przez żołnierzy „Zapory” foi opowiedzieć mi wszystko o swoim partyzanckim
Popiersie „Zapory” na tarno- tografii przekazałam do lubelskiego oddziału IPN. Walkę
życiu. Mówili. Ja spisywałam ich słowa. Na mojej
brzeskim pl. Surowieckiego.
żołnierzy „Zapory” przedstawiłam także w trzech filmach
liście było wówczas 137 żołnierzy „Zapory”.
dokumentalnych: „Major Zapora”, „Armia Krajowa – trypTempo badań hamował jednak brak funduszy.
Rada naukowa Instytutu Armii Krajowej, którego byłam dyrektorem, tyk Lubelski” i „Chłopska wojna. Olek 1939-1956”, zrealizowanych dla
nie wyraziła zgody na badania nad oddziałem „Zapory”, bo uważała, że Telewizji Lublin. Dzięki moim filmom i publikacjom książkowym, gdy
jeśli już porzuciłam temat zsyłki, to powinnam skupić się na zbadaniu kilkanaście lat później prof. Krzysztof Szwagrzyk rozpoczął poszukiwai opisaniu struktury WiN na Lubelszczyźnie po roku 1945. Mnie, jako nia miejsc pochówków niezłomnych żołnierzy, wiedział, kogo szukać.
historyka, nigdy specjalnie nie interesowały struktury lecz przede wszystW roku 2012 szczątki zamordowanego przez komunistyczne władze
kim człowiek. To żołnierze „Zapory”, chłopi z lubelskich wsi, tworzyli po komendanta majora „Zapory” i jego oficerów zostały odnalezione na
1944 roku historię, którą jako historyk czułam się w obowiązku zbadać Łączce. Mechanizm zdrady, która doprowadziła do ich pojmania, nie
i przekazać pamięci przyszłych pokoleń Polaków. Dlatego zrezygnowałam jest wyjaśniony do dziś. Śledztwo z ramienia IPN podjął swego czasu
ze stanowiska dyrektora Instytutu Armii Krajowej i dalsze badania nad prokurator Andrzej Witkowski, lecz ze względu na zbytnią dociekliwość,
oddziałami „Zapory” finansowałam z prywatnych funduszy.
został od niego odsunięty.
Aby przyspieszyć pracę, w grudniu 1994 roku Izabella Kochanowska,
łączniczka „Zapory”, z odszkodowania za lata stalinowskich więzień Dr Ewa Kurek – historyk, autorka wielu prac dotyczących Zaporczyufundowała stypendium, dzięki któremu mogłam skupić się jedynie na ków.

Walka z czasem o pamięć
Urodziłam się i wychowałam w Kielcach, obca zatem mi była historyczna pamięć Lubelszczyzny. W 1980 roku zamieszkałam w Zemborzycach,
podlubelskiej wsi włączonej w granice Lublina. Sąsiedzi opowiadali mi
dzieje swoich rodzin. Wtedy po raz pierwszy usłyszałam o tak zwanej
drugiej brance, czyli masowej wywózce lubelskich żołnierzy AK na Sybir
w roku 1944. Z opowiadań wyłaniał się nieznany mojemu pokoleniu
szalenie ważny rozdział polskiej historii po roku 1944. Rozdział zsyłek,
represji, oporu i walki z bolszewickim najeźdźcą. Jako historyk miałam
świadomość, że należy dokumentować tamte wydarzenia najszybciej
jak tylko można, czyli spisywać relacje, bowiem czas nieubłagalnie działa
na niekorzyść historii i zanim temat odkryją uniwersytety i instytucje,
bohaterowie tamtych lat przeniosą się do lepszego świata.
Po roku 1989, gdy wydawało się, że historycy odzyskali prawo do
swobodnych badań historycznych, objęłam funkcję dyrektora Instytutu
Armii Krajowej, którego założycielem był prof. Jerzy Kłoczowski. Program
badawczy Instytutu koncentrował się na badaniach zsyłki lubelskich żołnierzy AK w roku 1944. Większośc żołnierzy Armii Krajowej z Lubelszczyzny trafiła do łagru w Borowiczach w obłasti nowogrodzkiej. Ku mojemu
zdziwieniu, gdy zaczęłam zbierać relacje, łagiernicy oświadczyli, że nie
ich losy są tu najważniejsze, bo w pierwszym rzędzie powinnam zająć
się i napisać książkę o takim jednym chłopaku, o którym nie wolno im
było przez pół wieku mówić, ale o którym Polakom zapomnieć nie wolno.
– Ten chłopak to nasz komendant. Mówimy dziś o nim chłopak, bo
jesteśmy już starzy, a on, gdy był naszym komendantem, był młodym
chłopakiem. Komuniści go zamordowali. Nie wiadomo, gdzie jest jego
grób. Nazywał się „Zapora” – powiedzieli.
Nie byłam zachwycona. Wiosną 1992 roku w Gdyni odbył się pierwszy
zjazd Borowiczan, na którym pokaźne grono lubelskich łagierników zamiast o łagrze, znów mówiło o komendancie „Zaporze”. Dzięki nim rok
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