
Major Hieronim Dekutowski „Zapora”. Legendarny dowódca partyzantki na 

Lubelszczyźnie 

 

 Hieronim Dekutowski urodził się 24 IX 1918 r. w Dzikowie, na przedmieściach 

Tarnobrzegu, jako najmłodsze, dziewiąte dziecko Jana Dekutowskiego (blacharza, członka 

PPS i piłsudczyka) i Marii z d. Sudacka. W domu panowała atmosfera patriotyczna. 

Pamiętano zarówno o tradycji Legionów Polskich, jak też wojny polsko-bolszewickiej, w 

której brał udział jego brat Józef. W latach 1925-1930 uczęszczał do szkoły powszechnej w 

Tarnobrzegu, a w okresie 1930-1938 do tamtejszego Państwowego Gimnazjum i Liceum im. 

Hetmana Jana Tarnowskiego. We wrześniu 1934 został harcerzem, należał do I Drużyny 

Harcerzy im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, a następnie do II Wodnej Drużyny Harcerzy im. gen. 

Mariusza Zaruskiego, gdzie był drużynowym. Był również członkiem Sodalicji Mariańskiej1 i 

szkolnego hufca Przysposobienia Wojskowego. Po ukończeniu szkoły w maju 1938 i 

nieudanych egzaminach maturalnych podjął pracę jako kreślarz w lasach hr. Artura 

Tarnowskiego w Budzie Stalowskiej. Ostatecznie, egzamin maturalny zdał 19 V 1939 r. 

Planował studiować we Lwowie, ale uniemożliwił mu to wybuch wojny. 

 

 Dekutowski nie został zmobilizowany. Z początkiem września 1939 wyjechał wraz z 

siostrą do Lwowa, gdzie prawdopodobnie jako ochotnik przyłączył się do jednostek WP. 17 

IX 1939 przekroczył granicę z Węgrami i został internowany. Wkrótce uciekł z obozu i przez 

Jugosławię i Włochy, przedostał się w listopadzie 1939 do Francji. Zgłosił się do 

formowanych jednostek Armii Polskiej. Otrzymał przydział do 4. psp 2. Dywizji Strzelców 

Pieszych. Od stycznia do kwietnia 1940 był w Szkole Podoficerskiej 7. komp. 4. psp (15 III 

1940 awansowany do stopnia st. strz.). Od maja do czerwca 1940 uczęszczał do Szkoły 

Podchorążych Piechoty w Camp de Coëtquidan w Bretanii, ale szkolenie przerwała niemiecka 

agresja na Francję i szybkie posuwanie się Niemców w głąb kraju. Walczył w szeregach 2. 

Dywizji Strz. Pieszych w obronie wzgórz Clos du Doubs (18 VI 1940). Po walkach dywizja 

wycofała się do neutralnej Szwajcarii, jednak Dekutowski zdołał uniknąć internowania i 

przedostać się na statek, którym ewakuował się do Wielkiej Brytanii. Przybył tam 26 lub 27 

VI 1940 r. 

 

 Otrzymał przydział do 3. baonu 1. Brygady Strzelców. Ukończył Szkołę 

Podchorążych Piechoty w Dundee., gdzie uzyskał stopień podchorążego. Od marca 1941 do 6 

III 1943 r. został przydzielony do plutonu czołgów w 3. Baonie 1. Brygady Strzelców. 24 IV 

1942 r. zgłosił się ochotniczo na przeszkolenie dywersyjne do pracy w kraju. Po ukończeniu 

specjalistycznych kursów, 4 III 1943 został zaprzysiężony jako cichociemny w Audley End2 

przez ppłk. Dypl. Michała Protasiewicza – szefa Op. Spec. Szt. NW. Obrał pseudonimy 

organizacyjne „Zapora” i „Odra”, oraz pseudonim paszportowy Henryk Zagon. W tym czasie 

został awansowany do stopnia kpr. pchor. I przydzielony do Sekcji Szkolnej Ośrodka 

Radiowego Sztabu NW. We wniosku awansowym z 30 III 1943 r. na stopień ppor. ppłk 

Protasiewicz wystawił mu następującą opinię: Bardzo energiczny i pojętny. 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. 

 

                                                           
1 Katolickie stowarzyszenie świeckich, którego celem było łączenie życia chrześcijańskiego ze studiami. 
2 XVII-wieczna rezydencja na peryferiach miejscowości Saffron Walden (hr. Essex) na południe od Cambridge. 

Po wybuchu wojny zarekwirowana przez SOE (Kier. Op. Spec.) z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowy (STS 

43) dla polskich cichociemnych.  



 W nocy z 16 na 17 IX 1943 r. Dekutowski został zrzucony do Polski w XXXI ekipie 

skoczków krypt. „Neon I”. Wraz z nim skakali kpt. dypl. Bronisław Rachwał „Glin” i ppor. 

Kazimierz Smolak „Nurek” – kurier Delegatury Rządu. Cała trójka został zrzucona na 

placówkę „Garnek 103” koło Wyszkowa. Rozkazem NW z 30 X 1943 r. „Zapora” został 

mianowany ppor. rez. z dniem 16 IX 1943 r. Po skoku do kraju, przez kilka tygodni, 

Dekutowski przechodził w Warszawie okres aklimatyzacji pod opieką tzw. „ciotek” – kobiet 

z referatu „Ewa-Pers”, „Importu”. Późną jesienią otrzymał przydział do Kedywu Okręgu AK 

Lublin. Początkowo przebywał w oddziale por. Tadeusza Kuncewicza „Podkowy”, koło 

Kawęczyna, celem zapoznania się z organizacją i pracą oddziału partyzanckiego. Na początku 

listopada 1943 objął dowództwo nad oddziałem partyzanckim, który miał stanowić zawiązek 

4. kompanii 9. pp. w Inspektoracie AK Zamość. Oddział powstał w oparciu o żołnierzy 

rozwiązanej „Kompanii Warszawskiej” oraz żołnierzy z oddziałów „Podkowy”, „Groma”. W 

jego skład weszła również drużyna Ormian. Składał się z trzech drużyn. Bazą grupy był 

bunkier leśny na wzgórzu Łysiec koło Hoszni Ordynackiej. Oddział z miejsca włączył się do 

działań wymierzonych w niemiecką akcję wysiedlania ludności polskiej z Zamojszczyzny. 4 

XII 1943 r. „Zapora” ze swoimi ludźmi spacyfikował zasiedloną przez Niemców wieś Źrebce 

pod Szczebrzeszynem. W wyniku wymiany ognia zginęło 3-7 Niemców oraz jeden członek 

oddziału. 

 

 W styczniu 1944 r. został szefem Kedywu w Inspektoracie AK Lublin-Puławy. Był 

jednocześnie dowódcą oddziału dyspozycyjnego Kedywu. Od stycznia do lipca 1944 r. jego 

oddział przeprowadził samodzielnie i wspólnie z oddziałem Mariana Przepiórki „Sikory” 83 

akcje bojowe i dywersyjne. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: stracie 24 V 1944 r. 

pod Krężnicą Okrągłą (zginęło 18 żołnierzy Wehrmachtu, do niewoli dostało się 5 członków 

służby pomocniczej, których później rozstrzelano; poległo 4 partyzantów, 3 odniosło rany); 

18 VII 1944 r. we wsi Kożuchówka, na drodze z Ratoszyna do Chodla (Niemcy mieli 5 

poległych i 8 rannych, po stronie partyzantów poległo 3 żołnierzy, a 8 zostało rannych, w tym 

„Zapora” [w dłoń]; dodatkowo Polacy zdobyli bardzo dużą ilość broni). W czasie akcji 

„Burza” jego oddział (I. pluton OP 8) otrzymał zadanie ochrony sztabu Komendy Okręgu, tj. 

tej części która miała pozostać w konspiracji i nie ujawniać się przed Armią Czerwoną.   

 

 28 VII 1944 r. w Zalesiu „Zapora” rozformował oddział. Sam udał się do rodziców do 

Tarnobrzega. W sierpniu 1944 r. zgromadził kilkudziesięciu żołnierzy, by iść na pomoc 

walczącej Warszawie. Po niepomyślnej próbie przedarcia się za Wisłę oddział został 

rozwiązany (21 VIII 1944 r.). „Zapora” był w tym czasie intensywnie poszukiwany przez 

NKWD. Ukrywał się m.in. w Lublinie (m.in. przy ul. Lipowej), Tarnobrzegu i w klasztorze w 

Borku Starym, koło Rzeszowa. 

 

 W grudniu 1944 powrócił na Lubelszczyznę. Objął dowództwo kilkuosobowej grupy 

dywersyjnej, złożoną z dawnych podkomendnych. Rozpoczął działalność w oparciu o 

wytyczne dowódcy OP-8 z sierpnia 1944 r. nakazujące samoobronę. 29 I 1945 r. wydał 

rozkaz nr 1, którym reaktywował dawny oddział partyzancki. 5 II 1945 r. oddział rozbił 

posterunek w Chodlu. Dwa dni później jego grupa starła się we wsi Wały, pow. Kraśnik, z 

GO UB-NKWD (zginęło dwóch żołnierzy, rany odnieśli „Zapora” [w nogę] i jego zastępca 

„Opal”). Przez dwa miesiące leczył kontuzję. W tym okresie (kwiecień 1945) nawiązał 

kontakt z lubelskimi strukturami AK-DSZ, którym się podporządkował. W końcu kwietnia 

wraz z całym oddziałem udał się za San, skąd powrócił w Lubelskie na początku drugiej 

dekady maja 1945. Przeprowadził wówczas kilkutygodniowy rajd po południowej 

Lubelszczyźnie (12 V  - rozbicie posterunku MO w Bełżycach, 13 V – w Urzędowie, 19 V – 

Kazimierz Dln., 30 V – Huta Turobińska, 7 VI – starcie z GO UB-NKWD w kol. Ratoszyn). 



Oddział stale się rozrastał, osiągając w czerwcu stan ok. 200-250 żołnierzy, podzielonych na 

cztery kompanie. 1 VI 1945 został mianowany komendantem oddziałów leśnych Inspektoratu 

DSZ Lublin. W lipcu 1945 r., na rozkaz dowództwa, ujawnił większość swoich ludzi. Wobec 

znikomych gwarancji bezpieczeństwa ze strony komunistów, ukrył się w rodzinnych 

stronach. 

 

 W październiku 1945 podjął wraz z grupą podkomendnych dwie nieudane próby 

przedarcia się na Zachód przez „zieloną granicę”; za drugim razem dotarł do Pragi, ale wobec 

aresztowania pozostałych członków grupy przez czeską służbę bezpieczeństwa, wrócił do 

Polski wraz z grupą repatriantów. 

 

 W grudniu 1945 nawiązał kontakt z Lubelskim Okręgiem WiN i podporządkował się 

inspektorowi lubelskiemu. W tym okresie przystąpił do odtwarzania oddziału dywersyjnego, 

który stale się rozrastał. Ze względów bezpieczeństwa w styczniu 1946 przeszedł za Wisłę, w 

ciągu dwóch tygodni dotarł aż pod Spałę. Po powrocie na Lubelszczyznę przystąpił do akcji 

dywersyjnych i samoobrony, intensyfikując je wraz z nadejściem wiosny. Rok 1946 był 

okresem szczytowej aktywności grupy. Oddział stale się rozrastał. Z czasem został 

podzielony na mniejsze pododdziały, zwane patrolami/plutonami, z wyznaczonymi rejonami 

działania. 27 V 1946 r. „Zapora” (awansowany do stopnia majora) został mianowany 

dowódcą oddziałów partyzanckich Inspektoratu WiN Lublin (OPL). Tym samym zostały mu 

podporządkowane wszystkie grupy zbrojne operujące w powiecie lubelskim i lubartowskim. 

Jako dowódca OPL podlegał bezpośrednio tylko inspektorowi i był niezależny od innych 

terenowych struktur; posiadał własny wywiad, łączność, kwatermistrzostwo, itp.  

 

 Do najważniejszych akcji zbrojnych przeprowadzonych w tym okresie należy 

zaliczyć: 

 - starcie oddziału „Jadzinka” (dwukrotne) 11 VI 1946 pod Marysinem z GO 7. pp. 

(zginęło 5 żołnierzy LWP, 10 odniosło rany); 

 - starcie oddziałów „Jadzinka”, „Renka” i „Misia” (dow. „Zapora”) 8 VIII 1946 r. w 

Cmolasie i Ostrowach Tuszowskich (pow. Kolbuszowa) z pododdziałami A.Cz. i GO UB-

KBW (11 zabitych [w tym 9 Sowietów] i 7 rannych; partyzanci zniszczyli samochód 

pancerny i dwie ciężarówki); 

 - starcie oddziałów „Jadzinka” i „Rysia” (dow. „Wisła”) 24 IX 1946 r. pod Krężnicą 

Okrągłą z GO UB-KBW (straty: KBW – 14, MO – 5, UB - 1). 

 W celu odciążenia terenu „Zapora” kilkakrotnie prowadził swoje grupy poza strefę 

działań operacyjnych. W okresie sierpień-wrzesień przeprowadził na czele trzech plutonów 

rajd za San, docierając aż w okolice Krosna. W październiku 1946 przeszedł wraz z kilkoma 

plutonami na teren Inspektoratu Zamość (tutaj doszło do kolejnego większego starcia: 17 I 

1947 r. pluton „Jadzinka” starł się w Albinowie Małym, pow. Biłgoraj, z GO UB-KBW; 

zginęło 7 żołnierzy KBW, 10 odniosło rany, 15 żołnierzy rozbrojono; partyzanci mieli 5 

zabitych). 

 

 18 II 1947 r., już bo sfałszowanych wyborach do Sejmu, „Zapora” rozpoczął 

pertraktacje z przedstawicielami władz bezpieczeństwa na temat ujawnienia swoich 

podkomendnych. Przez kilka tygodni, razem ze swoim zwierzchnikiem, Władysławem 

Nowickim „Stefanem”, prowadził na szczeblu Inspektoratu WiN pertraktacje z wysokimi 

funkcjonariuszami MBP i KBW na temat warunków ujawnienia się. Jednym z postulatów 

było uwolnienie aresztowanych żołnierzy AK-WiN.  

 



 Sam „Zapora” ujawnił się 21 VI 1947 r., pod wyraźnym naciskiem władz 

okręgowych. W dalszym ciągu prowadził działalność konspiracyjną: spotykał się z 

podkomendnymi, zwoływał odprawy kadry, podległym dowódcom patroli („Rysiowi”, 

„Renkowi” i „Żbikowi”) wydał polecenie przeprowadzania akcji zaopatrzeniowych, 

przeznaczonych na dalszą działalność konspiracyjną. W lipcu 1947 r. na spotkaniu z 

„Uskokiem” postanowili w dalszym ciągu utrzymywać szkielet OPL w terenie.  

 

Na początku września 1947 r. spotkał się ze zwolnionym z więzienia inspektorem 

Franciszkiem Abraszewskim „Borutą”. Poinformował on Dekutowskiego, że istnieje nowa 

organizacja, która zaleca wstrzymanie wszelkich akcji zbrojnych. Ludzie najbardziej 

zagrożeni mieli usunąć się z terenu. Stwierdził również, że ma możliwości zorganizowania 

wyjazdu za granicę. Przedtem należało zamelinować broń, a ludzi przekazać nowej 

strukturze. Po kolejnych spotkaniach z Abraszewskim Dekutowski podjął decyzję o 

wyjeździe na Zachód. Miał zostać przerzucony wraz z grupą sześciu podkomendnych i 

inspektorem „Stefanem” na teren amerykańskiej strefy okupacyjnej. 12 IX 1947 r. wydał swój 

ostatni rozkaz i przekazał dowództwo kpt. „Uskokowi”. Następnie przez Warszawę i 

Katowice, wraz ze swoim adiutantem Jerzym Miatkowskim „Zawadą” dotarł na punkt 

kontaktowy w Nysie.  

 

„Przerzut” całej grupy okazał się prowokacją MBP i WUBP w Lublinie. W dn. 15-16 

IX 1947 na punktach kontaktowych i na granicy zatrzymano ośmiu jego uczestników, w tym 

„Zaporę” i „Stefana”. Cała grupa została przewieziona do PUBP w Będzinie, skąd w 

październiku 1947 wszystkich zatrzymanych przeniesiono do Centralnego Aresztu Śledczego 

MBP na warszawskim Mokotowie. Od 19 IX 1947 do 1 VI 1948 „Zapora” przeszedł okrutne 

śledztwo, a z końcem lipca 1948 zatwierdzono jego akt oskarżenia i skierowano sprawę do 

sądu. 

Rozprawa przeciwko całej ósemce odbyła się w dn. 13-15 XI 1948 przed WSR w 

Warszawie. Sąd obradował w składzie: mjr Józef Badecki – przewodniczący, plut. Kazimierz 

Obiada i kpr. Wacław Matusiewicz – ławnicy, chor. Wiktor Matusiak – protokolant. 

Oskarżycielem publicznym był prok. kpt. Tadeusz Malik. Wszyscy zostali skazani na 

najwyższy wymiar kary. Wobec Dekutowskiego orzeczono siedmiokrotną karę śmierci, 

pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek 

całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. 

 

Po osadzeniu w celi śmierci (nr 53) „Ryś”, „Stefan”  i „Zapora”, mając do pomocy 

jeszcze dwóch więźniów, podjęli przygotowania do ucieczki. Postanowili wydrążyć dziurę w 

suficie i przez strych dostać się na dach jednopiętrowych zabudowań gospodarczych, a 

stamtąd zjechać na powiązanych prześcieradłach i zeskoczyć na chodnik ulicy Rakowieckiej. 

Kiedy prace były już na ukończeniu, zostali zadenuncjowani przez jednego z więźniów 

kryminalnych, przebywającego w tej samej celi. Inicjatorów ucieczki brutalnie pobito, skuto 

w kajdanki i osadzono na 28 dni w karcerze (od 23 I 1949). 

 

Najwyższy Sąd Wojskowy postanowieniem z dn. 4 II 1949 utrzymał wyroki w mocy. 

28 II 1949 B. Bierut odrzucił prośby o łaskę kierowane do niego przez Dekutowskiego, jego 

kolegów i ich rodziny. Wyjątek uczynił jedynie wobec „Stefana”, któremu orzeczoną karę 

śmierci zamieniono na karę dożywotniego więzienia. Wyroki wobec pozostałych wykonano 7 

III 1949 w podziemiach więzienia mokotowskiego. Najpierw, o godz. 19.00, został 

rozstrzelany „Zapora”, potem w odstępach pięciominutowych mordowano kolejno jego 

podkomendnych. Wszyscy zostali rozstrzelani przez „kata z Mokotowa”, st. sierż. Piotra 

Śmietańskiego. 



Rodzinie nigdy nie wydano jego ciała.  

 

Wyrok wobec „Zapory” unieważniono 23 V 1994 r. decyzją SW w Warszawie. 

Był odznaczony: KW (1945), czterokrotnie Medalem Wojska (1948), Krzyżem VM 

(1964), Krzyżem WiN (1989), Krzyżem AK (1990). 15 XI 2007 r. Prezydent RP Lech 

Kaczyński „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” odznaczył 

Hieronima Dekutowskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

 Szacuje się, że w latach 1944-1947 oddziały podległe „Zaporze” przeprowadziły 

ponad 600 akcji. Rozbito 68 posterunków MO, 17 placówek ORMO, 16 urzędów gminy, 85 

spółdzielni, 11 agencji pocztowych. Według wyliczeń resortu śmierć poniosło 328 osób (w 

tym 10 funkcj. UB, 70 MO, 27 ORMO, 53 żołnierzy WP, KBW, 27 NKWD i A.Cz.), a 

kolejne 73 zostały ranne.   

  

 

 

 


