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Hieronim Dekutowski „Zapora”
(24 IX 1918 – 7 III 1949)

Talenty są darem od Boga. Powinnością obdarowanego jest używanie ich,
zaniedbującego talenty czeka „płacz i zgrzytanie zębów”. Wśród rozlicznych
talentów jest też jeden szczególny: talent do zdobywania miłości i lojalności.
Ci, którzy taki talent mają zostają mężami stanu, charyzmatycznymi przywódcami religijnymi, uwielbianymi nauczycielami. Albo wybitnymi dowódcami
wojskowymi. Za takimi żołnierze idą w ogień, przezwyciężają strach przed cierpieniem i śmiercią, znoszą trudy i niewygody. Dowódcy tacy, jeśli przeżyją bitwy
i wojny, do końca życia otoczeni są gronem wiernych podwładnych i przyjaciół.
Jeśli zaś zginą, żyją w pamięci. Polska, od wieków zmuszona do walki o swe istnienie i wolność, wydała wielu wybitnych wodzów i wojowników. W długim ich
szeregu szczególne miejsce przypada Hieronimowi Dekutowskiemu. Urodzony
w 1918 r. Rówieśnik Niepodległej, gdy na nasz kraj spadła kolejna apokalipsa
miał 21 lat – dostatecznie dużo by Polskę kochać i rozumieć, że służba Jej jest
obowiązkiem uczciwego Polaka. Gdy umierał z rąk komunistycznych bandytów
udających rząd miał zaledwie 30 lat. Praktycznie całe swoje dorosłe życie spędził służąc Ojczyźnie. Jej ofiarował swą młodość i swą przyszłość, swe marzenia
o spokojnym życiu w wolnym państwie, swe cierpienie i śmierć. Oprawcy jego
ciało wrzucili do bezimiennego dołu. Dzisiaj przywrócony do należnego miejsca
w polskim Panteonie Narodowym i w narodowej pamięci, upomina się u nas
współczesnych tylko o to, byśmy dbali o Polskę, której i on i tysiące żołnierzy
polskiego podziemia oddali wszystko marząc, by była wolna i suwerenna. 
W domu rodzinnym…
Hieronim Kazimierz Dekutowski urodził się 24 września 1918 r., w Dzikowie – niegdyś dobra Tarnowskich, obecnie dzielnica Tarnobrzega. Przyszedł
na świat jako dziewiąte dziecko Jana i Marii z domu Sudackiej. Ojciec jego
był dekarzem i blacharzem, prowadził własny warsztat, matka zajmowała się
domem i dziećmi. Hieronim – najmłodszy z rodzeństwa – miał dwóch braci
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oraz sześć sióstr. O części rodzeństwa wiemy niewiele. Z jednego z zeznań składanych Hieronima z 1947 r., dowiadujemy się, że: „brat Stanisław, obecnie jest
chyba w Tarnobrzegu. Najstarsza siostra jest we Francji – mężatka, następna siostra
– Franciszka – przebywa w Tarnobrzegu, jak również i następna – Joanna. Siostra
Maria jest mężatką i przebywa w poznańskim, oraz Helena i Zuzanna – pozostają
w Tarnobrzegu”. Wspomniany Stanisław był oficerem w Wojsku Polskim i zmarł
w Baranowiczach 26 lutego 1922 r., z powodu choroby. Rodzina Dekutowskich
miała tradycje wojskowe – ojciec chrzestny Hieronima, Józef Dekutowski, walczył w Legionach Polskich.
Młody Hieronim dorastał i kształcił się w Tarnobrzegu, gdzie w Publicznej
Szkole Męskiej im. Hetmana Jana Tarnowskiego ukończył pięć klas, a następnie podjął naukę w Państwowym Gimnazjum imienia tego samego patrona.
Maturę zdał w maju 1939 r. − było to jego trzecie podejście do egzaminu dojrzałości. W rocznej przerwie między egzaminami, Dekutowski pracował jako
kreślarz w zarządzie lasów w Budzie Stalowskiej. Oprócz wychowania odbieranego w domu rodzinnym i szkole, ważną rolę w formowaniu postaw młodego Hieronima odegrały Związek Harcerstwa Polskiego, a także Solidacja
Mariańska, której opiekunem był ks. Tomasz Gunia. W harcerstwie, do którego należał od 1934 r., był początkowo w zastępie II „Lisów”, a rok później
został zastępowym w II zastępie „Włóczęgów”. Oba zastępy wchodziły w skład
II Drużyny Harcerskiej im. Jana Mastalerczyka. W szkole i harcerstwie Hieronim nawiązał przyjaźnie, które towarzyszyły mu w późniejszym życiu. Wśród
kolegów z klasy należy wymienić Kazimierza Gałuszkę, który został żołnierzem w oddziale „Zapory”. Również w harcerstwie spotkał się ze Stanisławem
Jasińskim, bratem Władysława Jasińskiego ps. „Jędruś”, dowódcy oddziałów
walczących z okupantem niemieckim w świętokrzyskim. W 1935 r., wziął udział
w Jubileuszowym Zlocie Związku Harcerskiego w Spale. Rok później zdobył
I stopień harcerski – ćwika. W 1937 r., drużynę przekształcono w II Wodną
Drużynę Harcerską im. Gen. Mariusza Zaruskiego, w której Dekutowski pełnił funkcję przybocznego, a zarazem prawej ręki harcmistrza Ignacego Płonki.
To w harcerstwie stawiał pierwsze kroki jako zwiadowca, biorąc udział w grach
terenowych. Wiara i ideały harcerskie wyrobiły w młodym Hieronimie postawę patriotyzmu ugruntowaną na pobożności. Te wartości będą w późniejszym
okresie życia Hieronima Dekutowskiego często się przenikać. O tym, jakim był
w młodości mogą świadczyć słowa Marii Dekutowskiej, która w prośbie o łaskę
do Bolesława Bieruta pisała: „jako uczeń gimnazjalny był wzorowy i zapowiadał
się na dzielnego człowieka”.
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W wojsku…
Swe poczucie obowiązku i patriotyzm dwudziestojednoletni Hieronim udowodnił we wrześniu 1939 r., gdy zgłosił się jako ochotnik do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku. Po sowieckiej inwazji 17 września, przedostał się na
Węgry, gdzie został internowany. Węgrzy z sympatii do Polaków przymykali
oczy na masowe ucieczki – również Dekutowski uciekł z obozu i przez Jugosławię i Włochy, dotarł do Francji. Pod koniec listopada wstąpił do organizującej
się armii polskiej − został przydzielony do 4. Pułku Piechoty w stopniu strzelca.
W styczniu 1940 r., rozpoczął kurs w Szkole Podoficerskiej 7. Kompanii swojego
pułku, otrzymując stopień starszego strzelca. W maju Dekutowskiego przeniesiono do Szkoły Podchorążych Piechoty zorganizowanej we francuskim obozie wojskowym – Camp de Coëtquidan. Błyskawiczna klęska potężnej Francji
choć stanowiła szok dla Polaków wierzących w zwycięstwo sojusznika i rychły
powrót do kraju, to nie złamała polskiej woli walki: Polacy licznie przedostają się
do na „wyspę ostatniej nadziei” − Wielka Brytania bowiem, mimo niemieckich
ofert pokojowych, postanawia walczyć. Po przybyciu do Anglii Dekutowski
trafił do 3. Batalionu Pierwszej Brygady Strzelców. Nieustannie podnosi swoje
kwalifikacje: w 1941 r., po ukończeniu z wyróżnieniem Szkoły Podchorążych
w Dundee, Hieronim dostaje awans na podchorążego. Skierowany zostaje do
plutonu czołgów.
Wywalcz wolność, albo zgiń
W trakcie kursu motorowo-pancernego, Hieronim Dekutowski zostaje
zwerbowany do szkoły dywersyjnej. Morderczy, dwustopniowy kurs: najpierw
fizyczny i spadochronowy w Largo House − tak zwanym „małpim gaju” − potem
kurs odprawowy w Audley End pod Londynem. Kurs zakończyła przysięga,
którą 4 marca 1943 r. złożył Dekutowski przed podpułkownikiem Michałem Protasiewiczem ps. „Rawa”. Kilka dni przed planowanym przerzutem do
Kraju, Dekutowski przyjął pseudonim „Zapora” i złożył pisemną deklarację:
„Ja, niżej podpisany /stopień, nazwisko i imię/ kpr. podchorąży Dekutowski Hieronim, zobowiązuję się słowem honoru, że do końca wojny: 1) Zachowam całkowitą
tajemnicę co do drogi, jaką przerzucony zostałem do Kraju i co do charakteru mojej
pracy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje mnie również wobec wszystkich organów
Armii w Kraju, za wyjątkiem odpowiedzi na zapytania skierowane do mnie w dro434

dze służbowej. 2) Nie będę nadużywał alkoholu, szczególnie w lokalach publicznych.
3) Nie będę prowadził żadnej czynnej akcji politycznej. 4) Rozkaz dotyczący przydziału wykonam bez zastrzeżeń, wybierając przydział jedynie w wypadku dania
mi prawa wyboru przez moich przełożonych. 5) Moje stosunki z rodziną uzależnię
od wskazówek udzielonych mi przez władze Armii Krajowej. W żadnym wypadku nie będę starał się nawiązać stosunków z rodziną z pominięciem władz Armii
Krajowej. Prócz tego oświadczam, że nie biorę ze sobą żadnych przedmiotów lub
pism nieujawnionych odprawiającym mnie oficerom Oddziału Specjalnego Sztabu
Naczelnego Wodza”. Wspomniany ppłk Protasiewicz wystawił „Zaporze” ocenę:
„Bardzo energiczny i pojętny. Bardzo ambitny. Dobry wpływ na otoczenie. Zdolności organizacyjne i dowódcze duże. Życiowo mało wyrobiony – raczej młodzieńczy.
Spokojny, małomówny. Dyscyplina i lojalność służbowa – duża. Patriotyzm bardzo
duży. Ogólnie dobry. Nadaje się na stanowisko oficerskie”.
W Polsce, pod okupacją niemiecką…
Powrót do Ojczyzny nastąpił w nocy 16/17 września 1943 r., podczas operacji przerzutu o kryptonimie „Neon 1”. Wśród XXXI ekipy skoczków znaleźli się
kpt. dypl. Bronisław Rachwał ps. „Glin” oraz ppor. Kazimierz Smolak ps. „Nurek”.
Miejscem zrzutu była placówka „Garnek” 103 obejmująca okolice Wyszkowa,
oddalonego od Warszawy o około 50 km. Tuż po przedostaniu się do Polski, rozkazem Naczelnego Wodza, Hieronim Dekutowski zostaje awansowany na oficera: otrzymuje stopień podporucznika.
Pierwszym kontaktem skoczków w okupowanej przez Niemców, Polsce,
był ppłk Jan Nepomucen Gorazdowski ps. „Wolański” − szef Biura Personalnego w Oddziale I Komendy Głównej AK. To właśnie on, skierował „Zaporę”
do Komendy Armii Krajowej Okręgu Lublin. „Szefem dywersji, w Komendzie
Okręgu, był „Lucjan” ( Jan Nawrat) – major. Z Komendy Okręgu, przydzielono mi
tereny powiatów Biłgoraj i Zamość, oraz przydzielono mi dywersyjny oddział leśny
„Armii Krajowej”, liczący wówczas około trzydziestu ludzi”. Dekutowski, jako oficer skierowany został do oddziału słynnego już ppor. Tadeusza Kuncewicza ps.
„Podkowa”. Całe zgrupowanie przebywało wówczas w lasach zwierzynieckich,
w okolicach miejscowości Kawęczyn. Ze zgrupowania „Podkowy” wydzielony
został oddział bezpośrednio podległy Hieronimowi Dekutowskiemu. Sformowano go w listopadzie 1943 r., jako 4 kompanię II batalionu 9. Pułku Piechoty.
W oddziale było czterech oficerów, w tym zastępca „Zapory” – ppor. Stanisław
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Mazur ps. „Elski”. „Po objęciu przeze mnie dowództwa tegoż oddziału dywersyjnego, stan osobowy wynosił przeważnie od czterdziestu do sześćdziesięciu ludzi.
Bezpośrednio, wraz z oddziałem, podlegałem dowódcy Inspektoratu Zamojskiego
„Armii Krajowej”, „Adamowi” (Stanisław Prus), i w okresie do stycznia 1944 roku,
wykonując jego rozkazy, przeprowadzałem likwidację nasiedlonych w Zamojskim
Niemców, zasadzki na żandarmerię i likwidacje konfidentów niemieckich”. Największą akcją, dokonaną przez oddział „Zapory” była pacyfikacja wsi Źrebce
(4/5 grudnia 1943r.). Jak wspomina jeden z uczestników tego wydarzenia: „Chodziło przede wszystkim o zdobycie odzieży i żywności, a także o ukaranie kilku zbyt
gorliwych Volksdeutschów. Przy sposobności mieliśmy uzupełnić nasz stan posiadania
broni. Wiedzieliśmy, że nasiedleńcy z Besarabii i z Serbii jako też nasi zaprzańcy z pow. hrubieszowskiego, bez względu na to, czy byli pochodzenia polskiego, czy
ukraińskiego, posiadają broń i prawdopodobnie zechcą się bronić. Wiedzieliśmy też,
że byli oni wywiadem okupanta, któremu starali się dawać możliwie najdokładniejsze wiadomości o ruchach oddziałów partyzanckich. Poza tym maltretowali ludność
polską na każdym kroku. Dla tych więc względów postanowił komendant Zapora
»przetrzepać« ich”.
Po udanych akcjach na Zamojszczyźnie, Dekutowski został przeniesiony
na początku stycznia 1944r. do Lublina. Rozkazem Komendanta Okręgu,
płk. Kazimierza Tumidajskiego ps. „Marcin”, mianowany został dowódcą
Oddziału Dyspozycyjnego KeDyw i komendantem w Inspektoracie Rejonowym AK Lublin na obwód puławski. „Oddział liczył kilka sekcji: minerską,
administracyjną, gospodarczą, zwiad konny i drużynę rezerwową – ośrodek szkolenia i pomocy medycznej. Oddział ten dokonał około 80 akcji zbrojnych o różnym
charakterze: zwalczanie niemieckich punktów oporu, służb i obozów budowlanych,
starć przypadkowych, ale także akcji sabotażowo-dywersyjnych, takich jak kolejowe, na mosty, przepusty drogowe, rekwizycyjno-gospodarcze, zwalczanie konfidentów”. Wszystkie akcje, dokonane pod dowództwem Hieronima Dekutowskiego,
zaplanowane były bardzo starannie i z dbałością o ludzi: w 80 akcjach „Zapora”
stracił tylko szesnastu poległych podkomendnych.
W styczniu 1944 r. Armia Czerwona przekroczyła granicę Rzeczypospolitej i w szybkim tempie parła na zachód. Niemcy rozpoczęli ewakuację
więźniów obozu koncentracyjnego w podlubelskim Majdanku. Działająca
w obozie komórka Armii Krajowej zwróciła się do Komendy Okręgu z prośbą o wykonanie akcji rozbicia któregoś z transportów i uwolnienie więźniów. Siódmego kwietnia, Komendant Okręgu Lublin utworzył zgrupowanie
oddziałów partyzanckich pod komendą „Zapory”. W tym czasie transporty
454

z więźniami jechały do obozów położonych na terenach III Rzeszy, ostatni
zaś miał być skierowany do Auschwitz. Wyruszył on 8 kwietnia, zgrupowanie
„Zapory” oczekiwało w gotowości. Jednak – z powodu opieszałości Komendy
Głównej − zgoda na podjęcie akcji przyszła kilka dni później.
W tym czasie oddziały zgrupowania przesunęły się w okolice Bełżyc,
a były to oddziały pod dowództwem Wojciecha Rokickiego ps. „Nerwa”,
Stanisława Łukasika ps. „Ryś”, Aleksandra Sarkisowa ps. „Szaruga” oraz
Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Zgrupowanie było w pełnej gotowości bojowej, bowiem w nocy z 15 na 16 kwietnia rozpoczęła się jedna
z najsłynniejszych akcji polskiego podziemia – operacja „MOST I”. Około
godziny 1 w nocy, samolot aliancki DC-3 Dakota, który wystartował lotniska Campo Casale koło Brindisi z we Włoszech, wylądował na trawiastym
lądowisku, we wsi Matczyn. Samolot przetransportował dwóch cichociemnych – Narcyza Łopianowskiego ps. „Sarna” oraz Tomasza Kostuchę ps.
„Bryła” – którzy mieli na sobie specjalne pasy z pieniędzmi dla Delegatury
Rządu na Kraj, pocztą oraz dokumentami. W drogę powrotną, oprócz poczty
i dokumentacji fotograficznej, samolot zabrał pięciu delegatów z Komendy
Głównej AK i Delegatury Rządu w Kraju oraz wyhaftowany przez Polki
sztandar dla I Polskiej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego. Fotografie zawierały informacje o niemieckich rakietach V-1 i V-2.
Oddział „Zapory” odpowiadał za zabezpieczenie tyłów grup operujących
w rejonie lądowiska.
Na terenie podległym Dekutowskiemu, podstawą działania oddziału stały
się patrole, podporządkowane dowódcom: Mieczysławowi Szymanowskiemu
ps. „Wampir”, Stanisławowi Rolli ps. „Maks”, Januaremu Ruschowi ps. „Kordian”, Aleksandrowi Sochalskiemu ps. „Duch”, Mieczysławowi Cieszkowskiemu ps. „Grzechotnik”, Stanisławowi Jasińskiemu ps. „Żbik”, Mieczysławowi Lorentzowi ps. „Szmerling” oraz Stanisławowi Piecykowi ps. „Babinicz”.
Zastępcą „Zapory” został Stanisław Wnuk ps. „Opal”. W okresie od lutego do
lipca 1944 r., oddziały te przeprowadziły ponad 90 akcji przeciwko Niemcom
i wspierających ich kolaborantom.
Do największej potyczki na Lubelszczyźnie doszło 24 maja 1944 r. pod Krężnicą Okrągłą. Siły niemieckie w sile czterech kompanii i dwóch batalionów żandarmerii zostały zaatakowane – mimo że Niemcy mieli przewagę liczebną i siły ognia
- przez oddziały pod dowództwem „Zapory”. Marian Pawełczak ps. „Morwa” tak
opisuje to wydarzenie: „W największej naszej akcji, określanej jako bitwa z 24 maja
1944 r. w Lesie Krężnickim, kiedy zaatakowaliśmy kolumnę 16 samochodów, zginęło
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czterech naszych żołnierzy, bo część sił niemieckich zaatakowała nas z flanki, ale Niemców zabiliśmy tam 55. Później, gdy odskoczyliśmy w rejon lasu borowskiego, dopadły nas
dwa niemieckie samoloty Storchy, ale komendant przytomnie ulokował nas na skraju
lasu, a oni obrzucili wiązkami granatów i ostrzeliwali z broni pokładowej środek lasu.
„Zapora” wszystko doskonale przewidywał”. Bitwę w lesie krężnickim, wspomina
również Stanisław Rusek ps. „Tęcza”: „Celem okazała się niemiecka kolumna transportowa. […] Niemcy mieli nadjechać od strony Chodla na szesnastu ciężarówkach.
Początkowo nie widzieliśmy, co to jest za jednostka. Czy to jest Wehrmacht, czy żandarmeria i gestapo? Jako pierwszy od strony Chodla zajął stanowisko w tyralierze patrol
„Wampira”, przy którym był zastępca „Zapory”, „Opal”. Drugim w kolejności w stronę
Bełżyc był patrol „Kordiana”. Jako trzeci zajął stanowisko patrol „Ducha”. „Zapora”
leżał na stanowisku między „Kordianami” a „Duchami”. Jako czwarty w kolejności zajął
stanowiska patrol „Szmedinga”. Jako ostatni w kolejności, a pierwszy od strony Bełżyc,
zajął stanowiska patrol „Babinicza”. Leżeliśmy na stanowiskach dość długo. Wydawało
nam się, że całą wieczność. Wreszcie od Chodla nadjeżdżają samochody. Czułem, że
z nerwów zęby same zaczęły mi dzwonić. Szybko to przeszło, gdy poszły pierwsze serie
z naszej broni w kierunku dwunastu samochodów, które najechały na naszą tyralierę.
Cztery samochody zatrzymały się o jakieś dwieście–trzysta metrów na górce. Niemcy
zaczęli zawracać samochody do ucieczki w stronę Chodla. Wówczas patrol „Wampira”
w dwa karabiny maszynowe zaatakował te cztery samochody na górce. Rozpoczęła się
zażarta bitwa między Niemcami a „Zaporczykami”. Niemcy błyskawicznie wyskoczyli z samochodów i zajęli stanowiska w rowie pod samochodami. Po dłuższej walce
Niemcy przygwoździli ogniem karabinów maszynowych patrole „Kordiana” i „Ducha”.
Na nasz patrol „Babiniczy” szedł mniejszy ogień. Patrole na lewym skrzydle zaczęły się
pod naporem Niemców cofać. I w tej chwili „Zapora” krzyknął: – „Babinicz”! zagnij
prawe skrzydło! „Babinicz” ustawił broń maszynową wzdłuż rowów i nasze serie po
kolei wykańczały stanowiska niemieckich elkaemów”. Liczba poległych Niemców jest
kwestią sporną, a podana przez „Morwę” wynika prawdopodobnie z liczby zdobytej broni. Niewątpliwie zginęło kilkunastu żołnierzy Wermachtu. Oprócz zabitych, do niewoli dostało się dwunastu niemieckich żołnierzy. Z oddziału „Zapory”
zginęli: Marian Figlus ps. „Mewka”, Edward Szabesta ps. „Czarny”, Jan Smutek
ps. „Swen” oraz Stanisław Pietras ps. „Gwizd”.
Ostatnia potyczka z niemieckim okupantem, miała miejsce niespełna dwa
miesiące później – 18 lipca 1944 r. Oddziały dowodzone przez Dekutowskiego
starły się z oddziałami niemieckimi w miejscowości Kożuchówka. Po kilku godzinach oczekiwania w wyznaczonym miejscu, rozpoczął się atak na nadjeżdżające
oddziały niemieckie. Podczas tego starcia było wielu rannych i zabitych, między
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innymi wspomniany January Rusch ps. „Kordian”, a także Stanisław Skowyra ps.
„Sławek” oraz Adam Jaworzyński ps. „Lwów”. „Celny ogień niemieckiego lekkiego
karabinu maszynowego zranił leżącego w kartoflisku „Turka” – w lewe płuco i lewy
obojczyk. Nieprzytomny, krwawił obficie. Na wołanie „»Turek« ranny”, próbował podpełznąć do niego „Kordian”. Leżał kilkanaście metrów na prawo od niego. Trafiony
kolejną serią lekkiego karabinu maszynowego, zginął natychmiast. Na ponowne wołanie „Kordian trafiony”, poderwał się do niego „Lwów” – lekarz kompanii. Celna kula
trafiła go pod hełm, z prawej strony, za uchem. Ta śmierć była momentalna. Nie cierpiał wcale”. Podczas tego starcia Dekutowski został ranny w rękę: „ktoś zauważył,
że Komendant ma szmatą zawiniętą lewą dłoń i że szmata ta obficie nasiąka krwią.
„Drobiazg” – odpowiedział. Kula z pistoletu maszynowego chyba strzaskała podstawę
kciuka lewej dłoni. Prowizoryczny opatrunek pozwolił sobie założyć, gdy upewnił się, że
polegli zostali zabrani, a ranni przygotowani do ewakuacji”. W lipcu ziemie Lubelszczyzny zaczęła zajmować Armia Czerwona, pod osłoną sowieckich bagnetów
rozpoczęto instalowanie władz komunistycznych, więc „Zapora”, pod koniec lipca
rozwiązał oddział, a sam z najwierniejszymi żołnierzami ukrywał się w Lublinie,
Tarnobrzegu oraz w klasztorze oo. Dominikanów w Borku Starym, w okolicach
Rzeszowa, aż do końca 1944 r., gdzie rehabilitował postrzeloną dłoń.
W drugiej konspiracji…
W listopadzie 1943 r., gen. Komorowski skierował pismo do Naczelnego Wodza o konieczności ujawniania się AK wobec dowódców Armii Czerwonej. Wytłumaczeniem zachowania był fakt, iż „gwałtowny rozwój działań
na wschodzie zwiększa prawdopodobieństwo bliskiego załamania Niemiec”.
W swojej depeszy, gen. „Bór”, stwierdza, że „schowanie i utrzymanie w konspiracji naszej obecnej szeroko rozbudowanej organizacji będzie pod okupacją sowiecką
niemożliwe”. Rozkaz o ujawnieniu się przed Armią Czerwoną był dyktowany
przede wszystkim jako zadanie występowania przed Armią Czerwoną w roli
gospodarza oraz dokumentowanie tą postawą istnienia legalnych władz Polski. Dowódca AK nakazał nieutrudnianie walk między Niemcami a Sowietami oraz zakazał wszelkich zatargów. Jedyną okolicznością usprawiedliwiającą
walkę z wojskami sowieckimi była samoobrona.
Mimo rozwiązania oddziałów w lipcu 1944 r., w sierpniu Dekutowski otrzymał rozkaz ponownego zebrania żołnierzy i wyruszenia w kierunku Warszawy.
Udało się zebrać około 50 żołnierzy, którzy wyruszyli w kierunku walczącej sto484

licy. Jednak przemarsz zablokowały oddziały sowieckie. Podczas próby przebicia się, „Zapora” został znów ranny. Po nieudanej akcji udzielenia pomocy
Powstaniu, nastąpiło kolejne rozwiązanie oddziałów. Dekutowski przebywa
w Tarnobrzegu – tam zostaje wytropiony przez sowieckie NKWD. „Zapora” został zmuszony do ukrywania się wraz z grupą najwierniejszych żołnierzy
w pobliskich lasach. Wtedy to „Zapora” podjął bolesną dla siebie decyzję o zerwaniu
wszelkich kontaktów z narzeczoną. Pożegnał się słowami” „Idę do lasu, nie wiem,
czy przeżyję, nie możemy być razem”.
Polityka terroru stosowana przez Sowietów na zajętych ziemiach polskich wymusiła na „Zaporze” ponowne sformowanie oddziału. 29 stycznia
1945 r., rozkazem nr 1, powołał pierwszy partyzancki oddział 8 Pułku Piechoty Legionów. Oddział został podzielony na mniejsze patrole. Ten okres
Dekutowski tak relacjonował podczas przesłuchania: „W grudniu 1944 roku,
a właściwie w styczniu 1945 roku, objąłem dowództwo grupy dywersyjnej, w skład
której wchodzili: „Renek”, „Opal”, „Grot”, „Pszczółka”, „Czarny”, „Tęcza”, „Orlik”,
„Zaremba”, „Tygrys”, „Żbik” i inni. Do lutego 1945 roku, tenże oddział dywersyjny
zwiększył swoją liczbę do dwudziestu ludzi i podzieliłem go bodajże na dwie drużyny – patrole – mój i „Opala”.
Pierwszą potyczkę z okupantem sowieckim, oddziały „Zapory” stoczyły
w miejscowości Chodel, gdzie zaatakowano miejscowy posterunek Milicji
Obywatelskiej. Komendantem posterunku był Żyd, Abram Tauber, uratowany przez oddział „Zapory” podczas niemieckiej okupacji. Czterech byłych
żołnierzy Dekutowskiego mieszkających w Chodlu, dostało zaproszenia na
posterunek. Tauber kazał ich powiązać i osobiście, pojedynczym strzałem
w głowę, zamordował. Odwet na komisariat MO nastąpił w nocy z 5 na
6 lutego, co uznawane jest za początek powstania przeciw Sowietom na tym
terenie. Likwidacja posterunku nie pozostała bez echa. Następnego dnia władze komunistyczne zorganizowały zasadzkę na Dekutowskiego we wsi Wały,
w powiecie krasnostawskim. Mimo odniesionej rany w nogę udało się przebić
przez obławę. Zemstą NKWD i MO było podpalenie domu „Opala” (Stanisława Wnuka) we wsi Skrzyniec, w którym, w momencie pożaru, znajdowała się żona Wnuka oraz trójka dzieci. Siódmego kwietnia Dekutowski przeprowadził brawurową akcję ekspropriacyjną – z lubelskiego banku zabrano
ponad milion złotych. Następnie zgrupowanie ruszyło na południe, w stronę
Karpat. Droga za San prowadziła przez powiat kraśnicki, gdzie 16 kwietnia
1945 r., oddział „Zapory” opanował posterunek MO w Kraśniku. 27 kwietnia, wspólnie z oddziałami Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa” oraz Tadeusza
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Borkowskiego ps. „Mat” zajęto Janów Lubelski. Żołnierze opanowali miejscowy posterunek milicji, rozbili więzienie, z którego uwolniono osadzonych
tam więźniów – były to głównie kobiety, uczestniczki Powstania Warszawskiego
– wykonali wyrok na konfidencie UB oraz zaatakowali siedzibę instruktorów
NKWD, zabierając cztery samochody ciężarowe. We wsi Sieciechów oddział
„Zapory” napotkał milicjantów. Doszło do walki, w której zastrzelono dwóch
funkcjonariuszy, natomiast pozostali ukryli się w lesie. Podczas tego wydarzenia zostały spalone budynki gospodarcze jednego z właścicieli. Pożar wywołany
został przez pociski z broni maszynowej. Po ucieczce milicjantów, Dekutowski
wspólnie z oddziałem rozbroił posterunek MO w tejże wsi, uwalniając czterech
żołnierzy AK oraz podjął decyzję o spaleniu wszelkiej dokumentacji. Oddział
przeszedł przez San, dochodząc do gminy Nisko, gdzie we wsi Bojanów został
zlikwidowany kolejny posterunek MO. Inne akcje żołnierzy zgrupowania to
rozbicie (w maju) posterunków MO i UB w Bełżycach, Urzędowie, Józefowie,
Kazimierzu Dolnym oraz w Bychawie. Do likwidacji posterunku w Bełżycach
doszło 12 maja, trzy dni później w Urzędowie, gdzie oprócz rozbrojenia milicjantów i spalenia dokumentacji, urządzono spontaniczny wiec, na którym przemówienie wygłosił „Opal”. 16 maja 1945 r., podobny wiec odbył się na rynku
w Józefowie. Akcja, która odbyła się 19 maja, na posterunek MO w Kazimierzu Dolnym, była odpowiedzią nękanie mieszkańców przez władze komunistyczne. „Morwa” tak wspomina tamte wydarzenia: „Aresztowano wielu ludzi,
wszystkich bito i torturowano, niektórych zamordowano, jak np. ojca „Tęczy”
– Ruska – bez śladu miejsca pochówku. Obrabowywano doszczętnie domy osób
aresztowanych, oraz zabierano inwentarz żywy i martwy z gospodarstw rolnych.
Mimo kilkakrotnych ostrzeżeń ze strony upoważnionych do tego przez „orlika”
– Mariana Bernaciaka i „Zaporę” ludzi, milicja z Kazimierza i UB z Puław nie
zmieniły taktyki”. Rajd na posterunek w Bychawie, w krótkich zdaniach, opisuje
„Zapora”: „Po tym całą siłą (moje oddziały, „Juranda”, „Jerzego”) pojechaliśmy do wsi
Bychawa, gdzie rozbroiliśmy posterunek Milicji Obywatelskiej, akta zniszczyliśmy,
następnie zrabowaliśmy spółdzielnię”.
Rajd zgrupowania zakończył się w czerwcu starciem z grupą operacyjną
UB wspieraną przez NKWD – żołnierze przeszli w bród San wracając na
Lubelszczyznę.
W tym czasie Hieronim Dekutowski był już majorem (awans z dniem
1 czerwca), zostały mu podporządkowane wszystkie oddziały zbrojne na terenie Inspektoratu Lublin Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. „Zapora” nawiązał
kontakt z pozostałymi komendantami partyzanckimi na Lubelszczyźnie, m.in.
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z komendantem kraśnickiego obwodu Narodowych Sił Zbrojnych – Tadeuszem
Lachowskim ps. „Nałęcz”. „Zaporze” pod porządkowała się również grupa
Bolesława Świątka ps. „Jerzy”, oraz grupa dezerterów z LWP, którą dowodził
Roman Sochal ps. „Jurand”, a także zgrupowanie Stanisława Łukasika ps. „Ryś”.
O spotkaniu z oddziałem „Juranda” Dekutowski mówił tak: „..przy końcu maja
1945 roku, pojechaliśmy do wsi Ewunin (powiat Kraśnik), gdzie stacjonował oddział
dywersyjny „Juranda”, który, wraz z całą kompanią, zdezerterował z Wojska Polskiego. We wsi Ewunin nastąpiło spotkanie i ja podporządkowałem sobie „Juranda”
i jego oddział. Następnie, na mój rozkaz i pod moim dowództwem, „Jurand” i jego
oddział udał się na samochodzie do wsi Wojciechów, gdzie rozbroiliśmy posterunek
Milicji Obywatelskiej, akta spaliliśmy, po czym zrabowaliśmy spółdzielnię. Wartość
zrabowanych artykułów nie była wyższa jak kilka tysięcy złotych. Oddział „Juranda”
liczył około 40–50 ludzi. Po powyższej akcji dołączyliśmy do reszty moich oddziałów
stacjonujących koło wsi Ewunin”. Mając tylu ludzi należało zreorganizować oddział,
który podzielono na kompanie, a te z kolei na plutony, pod dowództwem: I – por.
Stefana Szarskiego ps. „Jagoda”, II - ppor. Romana Sochala ps. „Jurand”, III – ppor.
Bolesława Świątka ps. „Jerzy” oraz IV – ppor. Stanisława Łukasika ps. „Ryś”. Pluton
IV działał samodzielnie. Zastępcą „Zapory” został Aleksander Głowacki ps. „Wisła”.
O wydarzeniach następnych dwóch miesięcy tak mówił Dekutowski:
„..w lipcu 1945 roku i sierpniu 1945 roku, na wezwanie pułkownika „Wira”, zlikwidowałem swoje oddziały, zdałem broń – około dwieście sztuk, ludzi posłałem
do ujawnienia się”. Ujawnili się wtedy, wspomniani wcześniej: Stefan Szarski,
Roman Sochal, Bolesław Świątek oraz Stanisław Wnuk. Sam „Zapora”, z niewielką grupą żołnierzy przeszedł w Świętokrzyskie. Rozpoczęła się kolejna
obława na Dekutowskiego, ściągnięto Wojska Wewnętrzne, NKWD, UB,
MO, ORMO i 3 dywizje wojska frontowego LWP. Ujawniający się żołnierze ze zgrupowania „Zapory” tylko chwilowo czuli się wolni, gdyż po kilku
dniach od ujawnienia rozpoczęły się aresztowania. Część partyzantów, która
pozostała w lesie, zaczęła rabować i atakować bezbronnych. Nastąpił okres
samowoli. Zdzisław Broński ps. „Uskok” tak zapisał w swoim pamiętniku: „Pod
koniec lipca ujawniło się parę grup partyzanckich na Lubelszczyźnie. Częściowo
ujawniła się grupa „Zapory” oraz oddziały „Opala”, „Ostoi”, „Zagłoby”, „Jordana”
i inne pomniejsze. Wprowadziło to zamęt w terenie, partyzanci nieujawniający się
pozostali bez kierownictwa i bez kierunku. Rozszerzała się samowolka. Władze
bezpieczeństwa, które w okresie przyjęły taktykę dyplomacji, pogarszały ten stan
rzeczy z dnia na dzień. (…) Niektórzy z ujawnionych wrócili do lasu, by potęgować bałagan”.
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Wrzesień 1945 r. to dla „Zapory” i pozostałych przy nim żołnierzy okres
podróży i ukrywania przed komunistami. Podczas jednego wyjazdu, część podkomendnych została oddelegowana w okolice Katowic i Lublińca, natomiast
„Zapora” ukrywał się w Górach Świętokrzyskich. Dopiero po potyczce, w drodze do klasztoru – prawdopodobnie na Świętym Krzyżu – Dekutowski i jego
podopieczni dołączyli do reszty oddziału w Lublińcu, gdzie podjęto pomysł
przedostania się na Zachód: „W październiku 1945 roku postanowiłem, wraz
z częścią swoich ludzi, przerwać się, przez Czechosłowację, na tereny strefy
okupacyjnej amerykańskiej Niemiec. Poszliśmy wraz z dziesięcioma chłopcami, w tym: „Wisła”, „Grot”, „Jadzinek”, „Duch”, „George”, „Zbyszek”, „Jagoda”,
i trzech ludzi z Warszawy – jeden od „Rysia” i dwaj jego koledzy. Wyprawa nie
udała się i w końcu października, czy na początku listopada 1945 roku, przyjechałem do domu, do Tarnobrzega. Przebywałem tam około dwóch tygodni,
po czym powróciłem z powrotem w teren Inspektoratu Lubelskiego i rozpocząłem organizowanie oddziału dywersyjnego”. Sam moment przejścia przez
granicę polsko-czechosłowacką w miejscowości Rokyrnic nad Izerą udał się.
Jednak podczas kilkudniowego marszu przez Czechosłowację „Zapora” i jego
kompanii byli okrążani i po kolei aresztowani, przez czesko-słowacką bezpiekę (StB). Przed aresztowaniem uchronił się Dekutowski oraz Marian Klocek
ps. „George”, którzy powrócili na Lubelszczyznę. Dopiero po kilku miesiącach pozostali członkowie: Jerzy Sroka ps. „Terry”, Stefan Szarski ps. „Jagoda”,
Aleksander Głowacki ps. „Wisła”, Tadeusz Skraiński ps. „Jadzinek”, Kazimierz
Gałuszka ps. „Kazek” oraz Aleksander Sochalski ps. „Duch”, powrócili do kraju. Wspomniane przez „Zaporę” „organizowanie oddziału dywersyjnego” dotyczyło oddziałów podległych Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” (utworzone
w miejsce DSZ 2 IX 1945 r.). Jak zeznawał Dekutowski: „Przy końcu grudnia
1945 roku, we wsi Borów, gmina Chodel, nawiązał ze mną kontakt Inspektor Lubelskiego „WiN” – „Jung”, i po zapoznaniu się, co to jest „WiN”, ustaliliśmy kontakty
i podporządkowałem się tejże organizacji. Spotkanie następne umówiliśmy na styczeń 1946 roku”.
Zwiększone siły bezpieki, wymusiły reorganizację oddziału. Wiosną 1946 r.
„Zapora” podzielił zgrupowanie na mniejsze pododdziały wielkości plutonów,
które każdej nocy zmieniały miejsce postoju. Struktura wyglądała następująco:
pluton pod dowództwem: Jana Szaliłowa ps. „Renek” – teren działania gmina Bełżyce i Chodel; Michała Szeremieckiego ps. „Miś” – powiat kraśnicki ze
szczególnym uwzględnieniem gminy Urzędów; Romana Grońskiego ps. „Żbik”
– pluton pełnił rolę tzw. egzekutywy, czyli wykonywał wyroki; Tadeusza Skra4 12 4

ińskiego ps. „Jadzinek” – gmina Bychawa i Krzczonów; Benedykta Surdackiego
ps. „Cygan” – powiat Kraśnik; Stanisława Łukasika ps. „Ryś” – gmina Konopnica, Jastków oraz Niedrzwica oraz Aleksandra Sochalskiego ps. „Duch” – pluton pełnił funkcję żandarmerii oraz wykonywał wyroki na pograniczu powiatu
lubelskiego i puławskiego. Podporządkowano oddziały Stanisława Jasińskiego
ps. „Samotny”, Kazimierza Woźniaka ps. „Szatan” oraz Zdzisława Brońskiego
ps. „Uskok”. Oddział „Uskoka” podporządkowany został „Zaporze” na podstawie rozkazu Inspektora WiN Okręgu Lublin – Franciszka Abraszewskiego
ps. „Boruta”. Łączna liczba partyzantów to ok. 150 ludzi aktywnych bojowo oraz
kilkudziesięciu na placówkach. Plutony działały niezależnie od siebie.
Na wiosnę 1946 r. oddziały „Zapory” kontynuowały akcje na posterunki MO oraz likwidowały konfidentów UB, m. in. akcje w Woli Gałęzowskiej,
we wsi Borów oraz w Niedrzwicy. W Woli Gałęzowskiej, Dekutowski, wspólnie z oddziałem „Misia”, zlikwidował trzech konfidentów: „W dniu 6 kwietnia
1946 roku ze wsi Wola Gałęzowska zabraliśmy trzech ludzi – dwóch pepeerowców
i jednego byłego peeselowca, których później, na mój rozkaz, zlikwidowano poza
wsią. Pamiętam dwa nazwiska zlikwidowanych. Jeden nazywał się Rubaj, a drugi Gadzała. Następnie pojechaliśmy do Kolonii Gałęzów, czy innej miejscowości,
w pobliżu wsi Wola Gałęzowska, i tam, na mój rozkaz, zlikwidowano w domu pepeerowca, nazwiskiem Szacan”. We wsi Borów również zlikwidowano konfidentów,
tym razem byli to kobieta i mężczyzna – funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Na rozkaz „Zapory” likwidacji szpicli dokonał Jerzy Korcz ps.
„Bohun”. Podczas akcji w Niedrzwicy zastrzelono oficera MO – kpt. Niewinnego: „Wjechał on motocyklem na podwórko, gdzie siedzieli ludzie „Renka”. Ludzie
„Renka” otworzyli ogień i postrzelili kapitana Niewinnego. Inni funkcjonariusze
Urzędu Bezpieczeństwa uciekli, zostawiając kapitana. Rannego kapitana Niewinnego dobił, z broni palnej, członek oddziału „Renka”, pseudonim „Motor”. Zaraz
po tym nadjechały samochody, z wojskiem czy Urzędem Bezpieczeństwa, i oddział
„Renka” wycofał się, nie ponosząc żadnych strat”.
Czerwiec 1946 r., to przygotowania władz do referendum ludowego. Wiadome było, że jego wynik zostanie sfałszowany, dlatego oddziały partyzanckie zostały wprowadzone w stan gotowości, aby przeszkodzić komunistom.
Jak wspomina „Uskok”: „Dostałem od „Komara” winowską instrukcję odnośnie głosowania i uganialiśmy się za rozpowszechnianiem naszych ulotek oraz ustnej propagandy. A rzecz polegała na tym: „tymczasówka” stanowiła trzy pytania, na które naród miał odpowiedzieć w „nieskrępowanym” głosowaniu. Każdy z głosujących
otrzymał kartkę z trzema pytaniami. (…) Na każde pytanie należało odpowiedzieć
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„tak” lub „nie”. Komuniści propagowali za odpowiedzią „3 razy tak”. Odpowiedź taka
miała wyrażać zgodę obywateli na politykę „tymczasówki”. (…) Nasza, podziemna
propaganda zalecała głosować: na pierwsze i drugie pytanie „nie”, a na trzecie „tak”.
Trzy pytania w referendum brzmiały: 1. „Czy jesteś za zniesieniem Senatu?”.
2. „Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki
krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?”. 3. „Czy
chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie
Łużyckiej?”. Stacjonujący na terenach gminy Bychawa oddział „Jadzinka” przeprowadził udaną agitację przed referendum. Wójt gminy Bychawa, w piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublinie, tak relacjonuje to wydarzenie: „2 czerwca 1946
o godzinie 15.00 do osiedla weszło 80 ludzi. (…) Po zniszczeniu centrali telefonicznej
i urządzeń technicznych w Urzędzie pocztowym, urządzili wiec na rynku. Wygłosili
przemowę, namawiając do niebrania udziału w głosowaniu ludowym i niesłuchania
obecnego rządu. Po kilkugodzinnym pobycie (…) odjechali w kierunku Krzczonowa”.
Po sfałszowaniu przez komunistów wyniku referendum, Dekutowski
podejmuje decyzje o ponownym przedostaniu się przez San. W początku lipca
1946 r., niedaleko miejscowości Rozkopaczew, oddziały operacyjne KBW zorganizowały zasadzkę. W walce zginał adiutant „Zapory” – Zbigniew Sochacki
„Zbyszek”. Mimo strat, oddział wydostał się z okrążenia i kierował swój marsz.
31 lipca zlikwidowano posterunek MO w Grębowie, gdzie do niewoli wzięto żołnierzy KBW i funkcjonariuszy UB i MO. 8 sierpnia, w miejscowości
Cmolas, opanowano Urząd Gminy, Urząd Pocztowy oraz spółdzielnię. Tego
samego dnia w Cmolasie urządzono zasadzkę na sowiecki samochód zaopatrzeniowy. Do walki z oddziałami „Zapory” komuniści wysłali funkcjonariuszy
MO z Majdanu Królewskiego, Sowietów z dywizji pancernej z Dęby oraz pracowników UB z Kolbuszowej. Po powrocie do miejsca postoju, we wsi Ostrowy Tuszowskie, doszło do potyczki, rezultatem której było zdobycie sowieckiego samochodu opancerzonego i zabicie 4 żołnierzy i milicjanta. Po akcji na
tym terenie oddział „Jadzika” powrócił na Lubelszczyznę, a pozostałe oddziały
nawiązały kontakt z oddziałami Wojciecha Lisa ps. „Mściciel” oraz Aleksandra
Rusina ps. „Rusal”, z którymi przeprowadzono akcje m. in. na posterunek MO
oraz opanowanie pociągu relacji Mielec-Tarnobrzeg w Tuszowie Narodowym.
28 sierpnia zlikwidowano posterunek MO w Czudcu oraz zaatakowano sklep,
stację kolejową i centralę telefoniczną. Pobyt na tym terenie zakończył się
pod Rozwadowem. Podczas przeprawy przez San oddziały „Zapory” zostały
ostrzelane przez żołnierzy z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
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Ósmego września 1946 r., we wsi Ignasin oddziały MO i UB rozbiły grupę Antoniego Kopaczewskiego ps. „Lew”. Podczas akcji zginęło 5 partyzantów
wraz z dowódcą, a jeden został schwytany. W piwnicy pod podpalonym domem
zadusiły się 2 osoby, w tym czteroletnia dziewczynka. 22 września oddziały
„Zapory” zostały ostrzelane we wsi Moniaki – partyzancie zareagowali zdecydowanie. „Morwa” tak wspomina tamte wydarzenia: „Oddziały wchodziły z dwóch
stron do wsi, gdzie zostały przywitane ogniem z różnej broni przez miejscowych
ormowców (było ich we wsi 70). Od kul świetlnych atakujących partyzantów, zapaliły się zabudowania, a z powodu silnego wiatru uległo spaleniu 29 gospodarstw, tj.
około 100 budynków”. Podczas ostrzału zginął jeden gospodarz, a jego śmierć
mieszkańca wykorzystali propagandowo komuniści rozpowszechniając informacje o rzekomych zbrodniczych działaniach „Zapory” i jego ludzi. Tego samego dnia oddział, pod dowództwem Aleksandra Głowackiego ps. „Wisła”, rozbił
grupę operacyjną UB i KBW. Jesień 1946 r. to kolejne likwidacje posterunków
MO oraz spółdzielni na terenie Zamojszczyzny. Do wspomnianych działań
należy: akcja zaopatrzeniowa na Cukrownię „Klemensów, browar w Zwierzyńcu, pacyfikację posterunków MO w Potoku, Krasnobrodzie, Nieliszu, Zakrzewiu, Łabuniach i Zwierzyńcu. Akcje te wymuszały coraz trudniejsze warunki w terenie. Żywność i pieniądze, zdobyte we wspomnianych spółdzielniach,
w niewielkim stopniu wystarczały partyzantom. Kolejnym problemem stała się
niechęć ludności. Jak wspomina Marian Pawełczak: „Ludność jednak nie zawsze
była serdeczna, coraz częściej można było usłyszeć radę, że nasza walka nie ma sensu, że tylko narażamy otoczenie, w którym przebywamy. Przybywało konfidentów,
niektórzy z nas wykańczali się psychicznie, nieostrożność przyczyniała się do wpadek
w łapy UB lub utraty życia”.
Trudne decyzje…
22 lutego 1947 r., Sejm uchwalił amnestię dla żołnierzy i działaczy podziemia antykomunistycznego. „Zapora” i podlegli żołnierze, w zamian za
ujawnienie, zażądali zwolnienia żołnierzy podziemia. Szczególnie, domagali
się uwolnienia inspektora Inspektoratu Lublin Zrzeszenia WiN – Franciszka Abraszewskiego „Boruta”. Do spotkań przedstawicieli UB z partyzantami
doszło m. in. w Krężnicy Okrągłej, Bełżycach, Lublinie oraz wsi Borów Kolonia. Na tym ostatnim obecni byli: mjr „Zapora”, kpt. Aleksander Głowacki ps.
„Wisła” – zastępca Dekutowskiego, kpt. Tadeusz Lachowski ps. „Jawor” oraz
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Jerzy Miatkowski ps.„Zawada”. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego reprezentowali: płk Mieczysław Hański, mjr Władysław Bodzian oraz szef PUBP
Lublin – Mikołaj Joszczuk. Na tym spotkaniu omawiano kwestie rozwiązania
i rozbrojenia oddziałów partyzanckich oraz potwierdzono zaprzestanie działań i akcji operacyjnych. 23 lutego 1947 r., w Zalesiu, mjr Dekutowski przesłał
pismo do szefa WUBP w Lublinie, w którym: „Komunikuję, że przystąpiłem do
rozwiązywania, zdania całej posiadanej broni i ujawnienia się oddziałów dywersyjnych w powiatach: lubelskim, puławskim, lubartowskim, krasnostawskim, kraśnickim, zamojskim i biłgorajskim – będących dotychczas pod moją komendą. Zaprzestają
natychmiast wszelkiej działalności dywersyjnej i propagandowej. Niezależnie od
tego, zobowiązuję się przeprowadzić rozmowę z Inspektorem WiN na okręg lubelski
w celu rozszerzenia akcji i ujawniania organizacji WiN-owskiej w tymże terenie.
(…) Ludzie moich pododdziałów uprawiający w dalszym ciągu działalność podziemia, względnie niechcących korzystać z akcji ujawnienia – czynią to bez łączności
ze mną i na ich własną odpowiedzialność wobec prawa. Proszę władze państwowe
o udzielenie ujawniającym się pomocy w postaci pracy lub doraźnej pomocy materialnej. Wobec tego, że w podległej mi organizacji znajduje się wielu oficerów, proszę
o wszczęcie kroków w celu dokonania aktu weryfikacji ich stopni oficerskich”. Podczas
dwumiesięcznego okresu amnestii, ujawnili się m. in.: Aleksander Głowacki ps.
„Wisła”, Tadeusz Lachowski ps. „Nałęcz”, Stanisław Gabriołek ps. „Grot”, Jerzy
Miatkowski ps. „Zawada”, Aleksander Sochalski ps. „Duch”, Tadeusz Skraiński ps. „Jadzinek” oraz Stanisław Jasiński ps. „Samotny”. Uwolniono z więzień
kilku żołnierzy, w tym Franciszka Abraszewskiego. Hieronim Dekutowski ps.
„Zapora” ujawnił się 21 czerwca 1947 r. we wsi Siewalka, w obecności Inspektora WiN – płk. Wilhelma Szczepankiewicza ps. „Drugak”, swojego zastępcy
- „Wisły” i uwolnionego Franciszka Abraszewskiego ps. „Boruta”. „Zapora” podpisał deklarację i oddał pistolet w obecności mjr. UB – Jana Tataja.
Po ujawnieniu i złożeniu broni Dekutowski przebywał na terenie podległym
Zdzisławowi Brońskiemu ps. „Uskok”. Dowiadujemy się tego z pamiętnika
„Uskoka”: „W pierwszych dniach lipca 1947 r. przybył na mój teren „Zapora” i zabawił dwa tygodnie. Omówiliśmy wszystkie możliwe sposoby przyszłej pracy, a przede
wszystkim utrzymanie się z pozostałymi ludźmi. Postanowiliśmy utrzymać szkielet
organizacyjny oddziałów partyzanckich w Lubelszczyźnie, by w potrzebie stanąć
jak najszybciej na silnych nogach do pracy. Trudno było przewidzieć, kiedy nastąpi
moment „potrzeby”, ale tak on, jak i ja postanowiliśmy pozostać w terenie i dopilnować,
by nie zaprzepaścił się w przyszłości wkład niejednokrotnie bardzo krwawy, jaki dała
partyzantka w dzieło wyzwolenia w pierwszych latach okupacji sowieckiej.”
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We wsi Obliźniaki-Zagaja, w nocy z 2 na 3 września 1947r., doszło do
pierwszego spotkania pomiędzy Abraszewskim a „Zaporą”, które zorganizował
Władysław Siła–Nowicki ps. „Stefan”. Podczas tego spotkania „Boruta” stwierdził, „iż istnieje nowa organizacja, nazwy jej nie może podać, on zaś jako dawny
Inspektor, i w imieniu tej organizacji, stwierdza, iż ludzie zagrożeni muszą usunąć
się z terenu. W związku z tym, iż ja jestem zdekonspirowany i zagrożony, organizacja ta zaleca mi usunąć się z terenu, najlepiej wyjechać zagranicę, zaś broń zamelinować i podległych mi ludzi i oddziały przekazać do dyspozycji organizacji”. W trakcie
wizyty Dekutowski przekazał Abraszewskiemu kwotę 50 tys. zł z akcji ekspropriacyjnych. Wtedy została podjęta decyzja o próbie ponownego przedostania
się na Zachód. Do kolejnego spotkania doszło 10 września, w Wólce Łubkowskiej, w domu Jana Kuropatniaka. Podczas rozmowy Abraszewski dostał namiar
na „Uskoka” – kontaktem była Irena Skiba, a hasłem były słowa: „Przywiozłem
list dla Zdzicha”. Podczas trzygodzinnej odprawy osoby, które miały przedostać
się na Zachód, dostały fałszywe dokumenty. Dwunastego września mjr Hieronim Dekutowski wysłał list do kapitana Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”:
„I. „Zdzichu” – posyłam Ci rozkaz, jaki otrzymałem od Komendanta Okręgu. – Por.
„Kędziorek” będzie u Ciebie, wszystko Ci powie – opiekuj się ludźmi. Ja dziś wyjeżdżam na angielską stronę – jestem umówiony z chłopakami co do kontaktu, jak będę
na tamtej stronie. Stary, najważniejsze nie dać się nikomu wykiwać i bujać, jak
tam wyjadę, załatwię sprawy nasze pierwszorzędnie, kontakt będziemy mieć stale. Trzymaj kontakt z „Kędziorkiem”. II. Rozkaz Komendy Okręgu. 1. Dowództwo
nad pozostałymi oddziałami partyzanckimi z dniem 12 IX 1947 r. obejmuje kpt.
„Uskok”. 2. Na północ od Lublina d-cą wyznaczam kpt. „Uskoka”. 3. Lublin-Południe – d-cą grup zostaje mianowany ppor. „Kędziorek”, zastępcami – ppor. „Lotnik” i ppor. „Janusz”. 4. Kpt. „Uskok” zabroni przeprowadzania akcji zaczepnych na
całym terenie. 5. Ppor. „Kędziorek” nawiąże natychmiast kontakt z kpt. „Uskokiem”
– z upoważnienia inspektora – „Zapora”. W dniach 15 września 1947 r., „Zapora” wspólnie ze swoim adiutantem Jerzym Miatkowskim, udali się do Katowic,
a następnie do Nysy, gdzie w punkcie kontaktowym, na ulicy Dąbrowskiego 6,
wpadli w ręce ubeków – zasadzkę zastawili funkcjonariusze WUBP w Katowicach. Również pozostali uczestnicy przeprawy na zachód, mimo wybrania innej
drogi, zostali aresztowani. W zasadzce aresztowano siedem osób: Hieronima
Dekutowskiego ps. „Zapora”, Arkadiusza Wasilewskiego ps. „Biały”, Edmunda
Tudruja ps. „Mundek”, Stanisława Łukasika ps. „Ryś”, Romana Grońskiego ps.
„Żbik”, Tadeusza Pelaka ps. „Junak”, Jerzego Miatkowskiego ps. „Zawada” oraz
Władysława Siłę–Nowickiego ps. „Stefan”. Operacja przerzutu żołnierzy pod4 17 4

ziemia do anglosaskiej strefy okupacyjnej Niemiec była mistyfikacją Ministerstwa Bezpieczeństwa. Informacje, zdobyte przez funkcjonariuszy, pochodziły od
ponad 60 konfidentów, działających w środowisku „Zapory”. Główne informacje przekazywał tajny współpracownik UB o ps. „Dziadek”, „Iskra”, „Żmudzki”,
czyli Stanisław Wnuk ps. „Opal” – niegdyś zastępca Hieronima Dekutowskiego, a także łączniczka Komendy Okręgu AK – Helena Moor ps. „Juka” – TW
„Lena”.
Po zatrzymaniu, Dekutowskiego oraz pozostałych żołnierzy aresztowanych
w wyniku ubeckiej prowokacji, przewieziono do Będzina, gdzie nastąpiły pierwsze przesłuchania. Trwały one od 20 września do 17 października 1947 r., śledczym był znany ze swojego okrucieństwa – Jerzy Kędziora. Zgodę na rozpoczęcie śledztwa wydał kierownik Sekcji III Wydziału II Departamentu Śledczego
MBP – Bronisław Szymański. W momencie zatrzymania Hieronim Dekutowski występował pod przybranym imieniem i nazwiskiem jako Mieczysław Piątek. Podczas rewizji osobistej Dekutowski posiadał przy sobie „1) 20 dolarów
papierowych amerykańskich (dwadzieścia dolarów amerykańskich papierowych) –
w jednym banknocie, 2) 2273 złote (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote), 3) zegarek ręczny firmy „Lanc”, 4) obrączka żółta (wyryte wewnątrz „Hania
– Żbik”), 5) dwa sygnety z białego metalu, 6) portfel skórzany, 7) okulary, 8) mydełko, 9) marynarka, 10) płaszcz gabardynowy, 11) koszula biała, 12) półbuty brązowe. (…) 13) tymczasowe zaświadczenie tożsamości, numer 345/47, 14) książeczka
wojskowa, numer 012051, na nazwisko Piątek Mieczysław, 15) pięć sztuk różnych
zapisków na kartkach papieru (pięć sztuk), 16) osiemnaście sztuk zdjęć, 17) kalendarzyk z zapiskami, 18) książka pod tytułem „Listy pogańskie”, 19) książka Leopolda
Staffa pod tytułem „Wiersze wybrane”, 20) jedna pigułka – trucizna.” Całą ósemkę
przetransportowano następnie do Warszawy i umieszczono w mokotowskim
więzieniu. Śledztwo zostało przekazane Eugeniuszowi Chimczakowi i Ludwikowi Borowskiemu. Zasługi Hieronima Dekutowskiego w walce z niemieckim
okupantem dla funkcjonariuszy UB nie miały żadnego znaczenia. Interesowały
ich wyłącznie fakty, które obciążały „Zaporę” za działania dokonane w czasach
„Polski Lubelskiej”. Głównym celem przeprowadzonego śledztwa było przede
wszystkim rozpracowywanie organizacji niepodległościowych oraz zebranie
dowodów winy Hieronima Dekutowskiego, jednego z głównych wrogów nowego ustroju.
Akt oskarżenia sporządził 8 lipca 1948 r. Eugeniusz Chimczak, 14 lipca, zatwierdzony go Adam Humer – Naczelnik Wydziału II Departamentu
Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 3 listopada 1948 r.,
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Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie w składzie: przewodniczący – mjr
Józef Badecki, ławnicy – plt. Kazimierz Obiada i kpr. Wacław Matusiewicz,
rozpoczął proces. Sąd postanowił wykluczyć jawność całej rozprawy, argumentując to zachowaniem tajemnicy istotnej dla bezpieczeństwa państwa
oraz dobrem służby. Oskarżycielem publicznym w tej sprawie był prokurator
kpt. Tadeusz Malik. Obrońcą z urzędu „Zapory” był adwokat Stanisław Sobczyński. Podczas rozprawy wszyscy oskarżeni wraz z „Zaporą” przebrani byli
w mundury armii niemieckiej. Komunistyczne sądy bardzo często korzystały
z tego rodzaju metod, aby jeszcze bardziej upokorzyć oskarżonych. Dekutowski przyznał się częściowo do zarzucanych czynów: działalności w nielegalnej
- według komunistycznego prawa - organizacji (AK i WiN) oraz do posiadania broni i fałszywego dokumentu. Nie przyznał się „do rabunków i podżegania do napadów”. Potwierdził zeznania złożone przed funkcjonariuszami
UB – Kędziorą i Chimczakiem, zastrzegając, że w dwóch miejscach protokół
różni się od zeznań. W mowach końcowych obrońca – adwokat Sobczyński
wniósł do sądu o wymierzenie odpowiedniej kary więzienia. Dla potrzymania
prośby obrońcy Dekutowski „pozostawia decyzję Sądowi przy zwróceniu uwagi
na okres jego działalności partyzanckiej w okresie okupacji niemieckiej”. 15 listopada 1948 r. Wojskowy Sąd Rejonowy wydał wyrok – Hieronim Dekutowski
został skazany na siedmiokrotną karę śmierci. Do prezydenta Bieruta zostały
skierowane prośby o ułaskawienie. Pisma do złożyła matka „Zapory” – Maria
Dekutowska oraz najstarsza siostra – Zofia Śliwa. Ostatnią próbę uratowania
bohaterskiego partyzanta podjął 22 listopada 1948 r. adwokat Stanisław Sobczyński. Żadnej z powyższych próśb o łaskę Bolesław Bierut nie uwzględnił.
4 lutego 1949 r., sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego – płk Józef Dziowgo,
zatwierdził wyrok. Jedynie orzeczoną w stosunku do Władysława Siły-Nowickiego karę śmierci, zamieniono na dożywocie. Prośbę o zmianę kary wniosła
spokrewniona z nim rodzona siostra Feliksa Dzierżyńskiego – Aldona. Osobiście wstawiła się u Wiktora Lebiediewa – ambasadora sowieckiego w Polsce.
Podczas oczekiwania na śmierć została podjęta ostatnia akcja – ucieczka
z więzienia. „Nie udała się próba ucieczki z więzienia mokotowskiego, zdradzona
przez kryminalistę nazwiskiem Leśniak za cenę obiecanki zmniejszenia mu odsiadki.
Siedział razem z „Zaporą” i jego żołnierzami w ogólnej celi KS, czyli celi skazanych
na karę śmierci. Zaporczycy wykorzystali blaszane ściany ubikacji w celi, jako osłonę
przed innymi współwięźniami i noc w noc przez dłuższy czas wyskrobywali otwór
w suficie, prowadzący na dach budynku więzienia. Gdy otwór był już gotowy, czekali
na ciemniejszą noc, ażeby wyjść niepostrzeżenie na dach, przeskoczyć przez niego na
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niższy dach baraku – dochodzącego do muru przy ulicy, a dalej na wolność. Niestety
ostatnią próbę sprawdzania warunków pogodowych, zauważył Leśniak. Zorientowali się co do jego spostrzeżeń Zaporczycy i zameldowali o tym komendantowi.
„Zapora” wezwał go do siebie, zapewnił, że może wziąć udział w ucieczce, a później
pójść swoją drogą. Leśniak udawał zadowolonego z szansy ucieczki, ale rano zgłosił
się do raportu – do naczelnika więzienia i wydał plany ucieczki. Wpadli strażnicy
i bijąc spiskowców pozamykali ich do izolatek.”
„My się nigdy nie poddamy!”
7 marca 1949r., otworzyła się więzienna cela. Wywołano nazwisko Dekutowskiego, a następnie pozostałych sześciu podkomendnych. „Z powybijanymi
zębami i połamanymi kończynami” „Zapora” wyszedł z celi. Tego dnia, w mokotowskim więzieniu, o godzinie 19:00 rozpoczyna się egzekucja. Jako pierwszy,
pod więziennym murem, strzałem w tył głowy zamordowany został major Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”. Następnie, w kilkuminutowych odstępach,
zostali rozstrzelani pozostali członkowie oddziału – Arkadiusz Wasilewski ps.
„Biały”, Edmund Tudruj ps. „Mundek”, Stanisław Łukasik ps. „Ryś”, Roman
Groński ps. „Żbik”, Tadeusz Pelak ps. „Junak”, Jerzy Miatkowski ps. „Zawada”.
Wyrok śmierci został wykony w obecności świadków: „1) Naczelnika Więzienia – kapitana Grabickiego Alojzego, 2) Lekarza – podpułkownika doktora lekarza
Charbicza Marka, 3) Duchownego – księdza pułkownika Zawadzkiego Michała,
za pośrednictwem dowódcy plutonu egzekucyjnego, starszego sierżanta Śmietańskiego Piotra”. To także Śmietański, 25 maja 1948 r., wykonał karę śmierci na
rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Po zabójstwie dowódcy, oddziały partyzanckie,
które pozostały na terenie Lubelszczyzny, kontynuowały walkę z sowieckim
okupantem. Grupami dowodzili: por. Mieczysław Pruszkiewicz ps. „Kędziorek”
– południowa część Inspektoratu WiN – AK oraz następca „Zapory” – kpt.
Zdzisław Uskok ps. „Uskok”, który prowadził walkę na północnej części tego
terenu. W pamięci żołnierzy Komendant „Zapora” pozostał jako: „mężczyzna
niewysokiego wzrostu, szczupły, zwykle w butach o nieco za szerokich cholewach,
w opiętym mundurze, bryczesach i polówce – z nastroszonymi wąsikami i krótkimi,
na bok zaczesanymi włosami, był człowiekiem silnym i niezwykle wytrwałym. Przed
każdym wymarszem – osobiście opracowywał trasę marszruty, uzgadniał z zastępcą
i dowódcami patroli, a w czasie marszu na każdym postoju, gdy my wypoczywaliśmy
– sprawdzał przyświecając sobie latarką, czy marsz przebiega we właściwym kie4 20 4

runku, po przewidzianych drogach i w czasie gwarantującym dojście do kwater przed
świtem. Umiał zachować właściwy dystans pomiędzy dowódcą a żołnierzem, jednocześnie był wyrozumiały wobec drobnych, żołnierskich niedociągnięć, a także otwarty
na pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów. Miał dyspozycyjny, tubalny
głos, który słychać było pośród najbardziej zaciętej strzelaniny. Nie znosił sprośnych
piosenek, donżuaństwa i pijaństwa, ale sprzyjał dobrym piosenkom i dobrej zabawie.
Bolał nad śmiercią każdego żołnierza i był przeciwnikiem walk bratobójczych, jakie
inicjowała leśna komuna”.
In memoriam…
Prezydent RP na Uchodźctwie – Kazimierz Sabbat – w 1988 r., awansował pośmiertnie Hieronima Dekutowskiego do stopnia pułkownika. 23 maja
1994 r., Sąd Wojewódzki w Warszawie unieważnił wyrok Wojskowego Sąd
Rejonowego w Warszawie skazujący Dekutowskiego oraz jego podkomendnych. W uzasadnieniu wyroku napisano: „żołnierze Armii Krajowej, działający
później w organizacji Wolność i Niezawisłość, byli zmuszani do przeciwstawienia się
zbrojnej masowej eksterminacji, poprzez walkę zarówno z oddziałami NKWD, jak
i wspierającymi je formacjami polskimi, tj. milicją, Urzędem Bezpieczeństwa i tak
zwanymi Wojskami Wewnętrznymi. Była to walka potrzebna i celowa, polegająca na
odbijaniu jeńców lub zapobieganiu morderstwom i aresztowaniom. Sąd Najwyższy
określa to obecnie w swoim orzecznictwie jako prawo do zbiorowej obrony koniecznej.
Nie ulega wątpliwości, że właśnie taki charakter miały działania oddziałów Zapory”. Hieronim Dekutowski ps. „Zapora” to przede wszystkim żołnierz, wierny
Polsce i przysiędze Armii Krajowej – „aż do ofiary życia”. W uznaniu za zasługi
dla Polski, został odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
i Krzyżem Armii Krajowej. 15 listopada 2004 r., prezydent RP – Lech Kaczyński – odznaczył pośmiertnie Hieronima Dekutowskiego Orderem Odrodzenia
Polski.
Przez wiele lat nie udawało się odnaleźć miejsca pochówku legendarnego dowódcy. Z inicjatyw różnych środowisk powstawały symboliczne mogły
„Zapory” i jego podkomendnych – na cmentarzu w Lublinie i Tarnobrzegu.
Latem 2012 r., podczas prac ekshumacyjnych, w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach, pod kierunkiem Krzysztofa Szwagrzyka, odnaleziono
szczątki. Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, po przeprowa4 21 4

dzeniu badań genetycznych potwierdzili, że należą do majora Hieronima Dekutowskiego. 27 września 2015 r., Komendant „Zapora” oraz sześciu żołnierzy,
którzy zostali zamordowani 7 marca 1949 r., pochowani zostali w Panteonie-Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Hieronim Dekutowski, maturzysta, fotografia z tablicy abiturientów Państwowego
Gimnazjum im. Hetmana J. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, maj 1938 r.
Zbiory prywatne Piotra Kononowicza.
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Rodzinny dom Hieronima Dekutowskiego, przy ul. Kolejowej 67 w Tarnobrzegu.

Hieronim Dekutowski, pamiątkowe zdjęcie
z I Komunii Świętej, lata 20. XX wieku.
Zbiory prywatne Piotra Kononowicza.
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Fotografia rodzinna z matką i starszym bratem, lata 20. XX wieku.
Zbiory prywatne Piotra Kononowicza.
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Heronim Dekutowski, lato 1939 r.
Zbiory prywatne Piotra Kononowicza.
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Stanisław Leowy, Hieronim Dekutowski, okres nauki w Tarnobrzegu.
Zbiory prywatne Piotra Kononowicza.

Hieronim Dekutowski, Kazimierz Gałuszka, matura 1939 r.
Zbiory prywatne Piotra Kononowicza.
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Hieronim Dekutowski, okres pobytu we Francji w 1939 r.
Zbiory prywatne Piotra Kononowicza.
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Hieronim Dekutowski z oddziałem, okres zamojski u „Podkowy” 1943 r.
Zbiory prywatne Piotra Kononowicza.

Hieronim Dekutowski i jego oddział KeDyw, ok. 1944 r.
Zbiory prywatne Piotra Kononowicza.
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Pobyt u ss. Służebniczek Starowiejskich w Mokszyszowie (dzielnica Tarnobrzega),
jesień 1944 r. Zbiory prywatne Piotra Kononowicza.

Wspólna fotografia „Zapory” i podkomendnych, 1944 r.
Zbiory prywatne Piotra Kononowicza.
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Moro, Koryzno, trzecia kobieta − szefowa kobiet AK z Lublina, obok „Zapory”,
w ciemniejszym mundurze, kapitan przerzucony z Warszawy w 1944 r., dołączony do oddziału Dekutowskiego. Zbiory prywatne Piotra Kononowicza.

Wspólna fotografia „Zapory” i podkomendnych, 1944 r.
Zbiory prywatne Piotra Kononowicza.
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Spotkanie kadry zgrupowania „Zapory”, maj 1946 r. Od lewej: ppor. Władysław
Misztal „Bór”, kpt. Stanisław Łukasik „Ryś”, ppor. Jerzy Stefański „Cedur”, ppor.
Aleksander Sochalski „Duch”, ppor. Jerzy Siwecki „Bahus”, mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, ppor. Jerzy Karcz „Bohun”, ppor. Zbigniew Sochacki „Zbyszek”.
Fot. S. Łukasik

Wyjazd za San i spotkanie z oddziałem Alekandra Rusina ps. Rusal, 1946 r.
Zbioty prywatne Piotra Kononowicza.
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