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„I zawsze zwycięstwo musiało ich być...” Koncert
ku czci mjr. Hieronima Dekutowskiego – premiera
internetowa: 7 marca 2021, godz. 19.00
Transmisja na kanale IPNtv.

„I zawsze
zwycięstwo musiało
ich być...” Koncert
ku czci mjr.
Hieronima
Dekutowskiego

7 marca 1949 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie został stracony mjr
Hieronim Dekutowski ps. „Zapora” – cichociemny, żołnierz AK i WiN, legendarny dowódca
zgrupowań partyzanckich na Lubelszczyźnie.
Dla uczczenia 70. rocznicy śmierci „Zapory”, przypadającej 7 marca 2019 r., Biuro Edukacji
Narodowej IPN przygotowało widowisko artystyczno-muzyczne pt.: I zawsze zwycięstwo
musiało ich być..., podczas którego wykorzystano archiwalne materiały audiowizualne oraz
relacje świadków historii. Wykonawcami byli członkowie zespołu wokalno-aktorskiego
„Sonanto”.
W wydarzeniu wzięła udział najbliższa rodzina mjr. Dekutowskiego oraz weterani walki o
wolność i świadkowie historii.
Przedstawienie odbyło się Teatrze Polskim w Warszawie, na scenie kameralnej im.
Sławomira Mrożka. Dziś – w dobie pandemii – zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo.
Premiera internetowa koncertu odbędzie się 7 marca 2021 o godz. 19.00 na
kanale IPNtv.

***
7 marca 1949 r. w Warszawie wykonano karę śmierci na mjr. Hieronimie Dekutowskim oraz
6 jego podkomendnych. Zginęli:
mjr Hieronim Dekutowski „Zapora” (ur. 1918) – cichociemny, komendant
oddziałów leśnych Inspektoratu DSZ-WiN Lublin, a następnie dowódca
zgrupowania partyzanckiego liczącego w szczytowym okresie ponad 300 ludzi;
kpt. Stanisław Łukasik „Ryś” (ur. 1918) – dowódca oddziału w zgrupowaniu
„Zapory”;
ppor. Roman Groński „Żbik” (ur. 1926) – dowódca patrolu żandarmerii
zgrupowania „Zapory”;
por. Jerzy Miatkowski „Zawada” (ur. 1923) – żołnierz zgrupowania, a następnie
adiutant „Zapory”;
por. Tadeusz Pelak „Junak” (ur. 1922) – członek siatki terenowej WiN, żołnierz
zgrupowania „Zapory”;
por. Edmund Tudruj „Mundek” (ur. 1923) – żołnierz oddziału „Rysia” w 1944 r.
wywieziony do ZSRR, od 1946 r. ponownie w jego oddziale;
por. Arkadiusz Wasilewski „Biały” (ur. 1925) – żołnierz zgrupowania „Zapory”.
Ich szczątki zostały znalezione i zidentyﬁkowane przez pracowników Biura Poszukiwań i
Identyﬁkacji IPN.

Zobacz też:
Hieronim Dekutowski „Zapora”
Biuro Edukacji Narodowej IPN w 70. rocznicę śmierci mjr. Hieronima Dekutowskiego
„Zapory”

