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Biuro Edukacji Narodowej IPN w 70. rocznicę
śmierci mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”
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7 marca 2019 r. minęła 70. rocznica mordu dokonanego na mjr. Hieronimie Dekutowskim
„Zaporze” – cichociemnym, żołnierzu AK i WiN, legendarnym dowódcy zgrupowań
partyzanckich na Lubelszczyźnie.

Z tej okazji Biuro Edukacji Narodowej IPN przygotowało widowisko artystyczno-muzyczne „I
zawsze zwycięstwo musiało ich być..”, które rozpoczęło się dokładnie o 19:30, w godzinie
wykonania wyroku śmierci na mjr. Hieronimie Dekutowskim „Zaporze”. Przedstawienie,
które odbyło się Teatrze Polskim w Warszawie, na scenie kameralnej im. Sławomira Mrożka
oglądał komplet publiczności. Program artystyczny wykonał zespół wokalno-aktorski
„Sonanto”. Podczas widowiska wykorzystano archiwalne materiały audiowizualne oraz
relacje świadków historii.

Na zakończenie dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz podziękował za
przybycie na koncert najbliższej rodzinie Hieronima Dekutowskiego: Grażynie Chojeckiej,
Małgorzacie, Teodorowi, Sebastianowi i Piotrowi Stępińskim oraz Arturowi i Annie Kulasom.

W sposób szczególny zostali uhonorowani obecni na sali weterani walki o wolność oraz
świadkowie historii:

Zofia Czekalska ps. „Sosenka” – Powstaniec Warszawski, łączniczka Zgrupowania
Chrobry II

Krystyna Ossowska-Cypryk – Powstaniec Warszawski, łączniczka Batalionu Miłosz

Bogusław Nizieński – prawnik, sędzia, członek WiN, Rzecznik Interesu Publicznego

płk dr Leonard Kapiszewski – harcerz Szarych Szeregów i wiceprezes Federacji
Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej
Polskiej

Witold Sadowski – świadek historii, wydarzeń, jakie rozgrywały się w Warszawie w
1944 r.

Drugim przedsięwzieciem – organizowanym przez pion edukacyjny wspólnie z Biurem
Poszukiwań IPN – był pokaz filmu „Zapora” dla młodzieży szkolnej, która licznie
zgromadziła się tego dnia w kinie Luna w Warszawie. Po seansie odbyła się dyskusja z
udziałem Macieja Żuczkowskiego z Biura Badań Historycznych, Michała Nowaka z Biura
Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz Karoliny Kolbuszewskiej z BEN IPN. Uczestnicy pokazu



mogli obejrzeć przedmioty wydobyte z jamy grobowej „Zapory” i jego podkomendnych,
odnalezionej na warszawskiej Łączce przez pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji
IPN.

7 marca 1949 r. w Warszawie wykonano karę śmierci na Hieronimie Dekutowskim oraz 6
jego byłych podkomendnych:

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”
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