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FF ilm w reżyserii Kon-
rada Starczewskie-
go, pierwsza tego 
typu produkcja 

IPN – przedstawia historię 
mjr. Hieronima Dekutow-
skiego na podstawie wspo-
mnień jego podkomend-
nych, przyjaciół i członków 
rodziny. Ze wspomnień 
tych wyłania się obraz czło-
wieka o wielkim harcie du-
cha, upartego i wymaga-
jącego, ale jednocześnie 
wrażliwego i marzącego 
o normalnym życiu.

Prace nad filmem 
trwały od październi-
ka 2013 do lutego 2016 
roku. Najwięcej czasu 
pochłonęło poszukiwa-
nie świadków historii 
i docieranie do nich. 
Dzięki Mirosławowi 
Widlickiemu udało 
się odnaleźć Zygmun-
ta Godlesia „Dębskie-
go” z Obwodu Radzymin AK, który brał udział w odbiorze 
zrzutu z „Zaporą” na placówce zrzutowej „Garnek” pod Wy-
szkowem. W filmie pojawiają się też byli żołnierze „Zapory”: 
Marian Pawełczak „Morwa”, Zbigniew Matysiak „Kowboj”, 
Zdzisław Harasim „Kwiatek” oraz Konrad Strycharczyk „Sło-
wik”. Opisują, jak zapamiętali „Starego” (tak nazywali „Za-
porę” jego podkomendni), jakim był dowódcą w boju i jaką 

Zapora, czyli powrót bohatera
tomasz sudoł

Komunistyczna prasa pisała o nim jako  
o „kontynuatorze ideologii i metod hitlerowskich”,  
dowódcy „bandy WiN”. Mimo to legenda  
o bohaterskim majorze zdołała przetrwać okres 
PRL, a po upadku komunizmu stało się możliwe  
przywrócenie pamięci o nim w całym społeczeń-
stwie. Film dokumentalny Zapora to jeden  
z kroków na drodze przywracania  
tej pamięci.

Rówieśnik niepodległej Polski (1918), Hieronim  
Dekutowski we wrześniu 1939 roku opuścił swoje 
rodzinne miasto Tarnobrzeg i udał się do Lwowa, 
prawdopodobnie z zamiarem ochotniczego wstąpie-
nia w szeregi Wojska Polskiego. Zachowane źródła 
nie wskazują jednak, by udało mu się wziąć udział 
w walkach z Niemcami. We Lwowie przeżył pierwsze 
tygodnie okupacji sowieckiej, po czym na począt-
ku października wyruszył w drogę z grupą wojsko-
wych, wraz z którą, podążając przez Skole i dalej 
przez Bieszczady Wschodnie, przekroczył granicę 
węgierską. Dalszy szlak Dekutowskiego wiódł przez 
Budapeszt, Bałkany, Włochy i Francję, gdzie wstą-

pił do polskiego woj-
ska. W czerwcu 1940 
roku został ewakuo-
wany do Wielkiej Bry-
tanii, gdzie kontynuo-
wał służbę wojskową. 
W kwietniu 1942 roku 
zgłosił się ochotniczo 
na kurs cichociemnych. 
Przeszedł intensywne 
szkolenie dywersyjne 
i w marcu 1943 roku 
został zaprzysiężony. 
To właśnie wówczas 
obrał sobie pseudonim 
„Zapora”. Do kraju zo-
stał zrzucony w ramach 
operacji „Neon I” w nocy 
z 16 na 17 września 1943 
roku. Skierowany do pra-
cy konspiracyjnej w Kedy-
wie w Okręgu Lublin AK, 
początkowo na Zamoj-
szczyźnie, a od początku 
1944 roku na Lubelszczyź-
nie. Był jednym z najlepszych 
dowódców partyzanckich, 
jego oddział przeprowadził 
kilkadziesiąt akcji przeciwko 
niemieckiemu okupantowi. 
W latach 1945–1947 stał na 
czele zgrupowania walczące-
go z narzuconą Polce władzą 

komunistyczną. Aresztowany we wrześniu 1947 
roku w trakcie próby ewakuacji z kraju na Zachód, 
trafił do więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warsza-
wie. W procesie z listopada 1948 roku został skaza-
ny na siedmiokrotną karę śmierci. Wyrok wykonano 
7 marca 1949 roku o 19.00.
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Danuta Siedzikówna „Inka” (1928–1946) 

Bohaterka podziemia antykomunistycznego, zamordowana przez UB. 

Pochodziła z rodziny o tradycjach patriotycznych. Jej matka została w 1943 r. zamordowana przez Gestapo (057) za 

współpracę z AK (001), a ojciec, wywieziony w 1940 r. przez Sowietów na Syberię (055), zmarł w 1943 r. w Teheranie jako 

żołnierz 2. Korpusu Polskiego gen. Andersa (051). Po śmierci matki Danuta wstąpiła do AK. W październiku 1944 r., po 

wkroczeniu Sowietów, zatrudniła się jako kancelistka w nadleśnictwie w Narewce. W czerwcu 1945 r. została aresztowana 

przez UB (114) pod zarzutem współpracy z podziemiem niepodległościowym. Odbita z konwoju, dołączyła do 5. Bryga-

dy Wileńskiej dowodzonej przez mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”. Była sanitariuszką i łączniczką. Po rozformowa-

niu oddziału próbowała wrócić do legalnego życia i podjęła naukę w gimnazjum. W 1946 r. wróciła do oddziału party-

zanckiego mjr. „Łupaszki”, który na Pomorzu przeprowadzał śmiałe akcje wymierzone w UB i NKWD (048). 

W lipcu „Inka” wpadła w Gdańsku w ręce funkcjonariuszy UB. Torturowana, nie wydała swoich towarzyszy broni. Na 

podstawie fałszywych oskarżeń skazano ją na karę śmierci i utratę praw publicznych. Z więzienia napisała gryps do ro-

dziny: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba”. Wyrok na „Inkę” był 

zbrodnią sądową: ówczesne prawo nie pozwalało skazywać na śmierć osób niepełnoletnich, a w chwili wykonywania 

wyroku (28 sierpnia 1946 r.) „Inka” nie ukończyła jeszce 18 lat. Jej ciało zakopano w nieznanym miejscu. 

Propaganda komunistyczna uczyniła z niej zbrodniarkę, „Krwawą Inkę”, która miała rzekomo mor-

dować rannych milicjantów. Po upadku komunizmu (132) „Inka” została zrehabilitowana i stała się jed-

nym z symboli „żołnierzy wyklętych”. a w 2006 r. odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-

dzenia Polski. Doczesne szczątki „Inki” odnaleziono 12 września 2014 r. podczas prac ekshumacyjnych 

prowadzonych przez IPN w Gdańsku. KM

http://inka.ipn.gov.pl/
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Danuta Siedzikówna „Inka” (1928–1946)

Bohaterka podziemia antykomunistycznego, zamordowana przez UB. 

ochodziła z rodziny o tradycjach patriotycznych. Jej matka została w 1943 r. zamordowana przez Gestapo (057) za 

podstawie fałszywych oskarżeń skazano ją na karę śmierci i utratę praw publicznych. 

dziny: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba”. 

zbrodnią sądową: ówczesne prawo nie pozwalało skazywać na śmierć osób niepełnoletnich, a w chwili wykonywania 

wyroku (28 sierpnia 1946 r.) „Inka” nie ukończyła jeszce 18 lat. Jej ciało zakopano w nieznanym miejscu. 

Propaganda komunistyczna uczyniła z niej zbrodniarkę, „Krwawą Inkę”, która miała rzekomo mor-

dować rannych milicjantów. Po upadku komunizmu (132) „Inka” została zrehabilitowana i stała się jed-

nym z symboli „żołnierzy wyklętych”. a w 2006 r. odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-

dzenia Polski. Doczesne szczątki „Inki” odnaleziono 12 września 2014 r. podczas prac ekshumacyjnych 

prowadzonych przez IPN w Gdańsku

Propaganda komunistyczna uczyniła z niej zbrodniarkę, „Krwawą Inkę”, która miała rzekomo mor-

dować rannych milicjantów. Po upadku komunizmu (132) „Inka” została zrehabilitowana i stała się jed-

nym z symboli „żołnierzy wyklętych”. a w 2006 r. odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-

dzenia Polski. Doczesne szczątki „Inki” odnaleziono 12 września 2014 r. podczas prac ekshumacyjnych 

069

Danuta Siedzikówna „Inka” 

Bohaterka podziemia antykomunistycznego, zamordowana przez UB. 

Pochodziła z rodziny o tradycjach patriotycznych. Jej matka została w 1943 r. zamordowana przez Gestapo (057) za 

współpracę z AK (001), a ojciec, wywieziony w 1940 r. przez Sowietów na Syberię (055), zmarł w 1943 r. w Teheranie jako 

żołnierz 2. Korpusu Polskiego gen. Andersa (051). Po śmierci matki Danuta wstąpiła do AK. W październiku 1944 r., po 

wkroczeniu Sowietów, zatrudniła się jako kancelistka w nadleśnictwie w Narewce. W czerwcu 1945 r. została aresztowana 

przez UB (114) pod zarzutem współpracy z podziemiem niepodległościowym. Odbita z konwoju, dołączyła do 5. Bryga-

dy Wileńskiej dowodzonej przez mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”. Była sanitariuszką i łączniczką. Po rozformowa-

niu oddziału próbowała wrócić do legalnego życia i podjęła naukę w gimnazjum. W 1946 r. wróciła do oddziału party-

zanckiego mjr. „Łupaszki”, który na Pomorzu przeprowadzał śmiałe akcje wymierzone w UB i NKWD (048). 

W lipcu „Inka” wpadła w Gdańsku w ręce funkcjonariuszy UB. Torturowana, nie wydała swoich towarzyszy broni. Na 

podstawie fałszywych oskarżeń skazano ją na karę śmierci i utratę praw publicznych. 

dziny: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba”. 

zbrodnią sądową: ówczesne prawo nie pozwalało skazywać na śmierć osób niepełnoletnich, a w chwili wykonywania 

wyroku (28 sierpnia 1946 r.) „Inka” nie ukończyła jeszce 18 lat. Jej ciało zakopano w nieznanym miejscu. 
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Bohaterka podziemia antykomunistycznego, zamordowana przez UB. 

ochodziła z rodziny o tradycjach patriotycznych. Jej matka została w 1943 r. zamordowana przez Gestapo (057) za 

współpracę z AK (001), a ojciec, wywieziony w 1940 r. przez Sowietów na Syberię (055), zmarł w 1943 r. w Teheranie jako 

żołnierz 2. Korpusu Polskiego gen. Andersa (051). Po śmierci matki Danuta wstąpiła do AK. W październiku 1944 r., po 

wkroczeniu Sowietów, zatrudniła się jako kancelistka w nadleśnictwie w Narewce. W czerwcu 1945 r. została aresztowana 

przez UB (114) pod zarzutem współpracy z podziemiem niepodległościowym. Odbita z konwoju, dołączyła do 5. Bryga-

dy Wileńskiej dowodzonej przez mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”. Była sanitariuszką i łączniczką. Po rozformowa-
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niu oddziału próbowała wrócić do legalnego życia i podjęła naukę w gimnazjum. W 1946 r. wróciła do oddziału party-

zanckiego mjr. „Łupaszki”, który na Pomorzu przeprowadzał śmiałe akcje wymierzone w UB i NKWD (048). 

W lipcu „Inka” wpadła w Gdańsku w ręce funkcjonariuszy UB. Torturowana, nie wydała swoich towarzyszy broni. Na 

podstawie fałszywych oskarżeń skazano ją na karę śmierci i utratę praw publicznych. 

dziny: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba”. 
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estymą darzyli go jego żołnierze oraz społeczność Lubel-
szczyzny. Ich partyzanckie wspomnienia uzupełnia relacja 
gen. bryg. Janusza Brochwicz-Lewińskiego, który walczył 
w szeregach partyzantki AK na Lubelszczyźnie i przez krótki 
czas współpracował z samym „Zaporą”.

Relacja Teresy Partyki-Gaj to opowieść o „Zaporze” 
jako człowieku wrażliwym, o uczuciach i miłości, które 
przerwała powojenna zawierucha. Z kolei dwóch żołnierzy 
powojennego podziemia niepodległościowego: Wacław Si-
korski „Bocian” (WiN) oraz Ignacy Sarnecki „Przybysz”, 
„Lopek”, „Kruk” (ROAK), którzy przebywali w więzie-
niu na warszawskim Mokotowie, opowiadają o pobycie 
w nim „Zapory” i jego ostatnich chwilach życia. W fi lmie 
pojawia się również Krystyna Frąszczak, córka siostrze-
nicy „Zapory”, która we wrześniu ubiegłego roku wraz 
z mężem Stanisławem założyła Fundację im. Hieronima 
Dekutowskiego „Zapory”, której celem mają być różnego 
rodzaju inicjatywy edukacyjne związane z upamiętnianiem 
Żołnierzy Wyklętych, w tym Dekutowskiego. Wypowiedzi 
świadków his torii przeplatają się z wypowiedziami eksper-
tów: dr. Henryka Piskunowicza, dr. Sławomira Poleszaka 
oraz dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka.

Ogromnym walorem fi lmu jest wykorzystana ikonografi a. 
To ponad 150 zdjęć, w tym wiele nieznanych, pochodzących 
ze zbiorów prywatnych oraz m.in. archiwum IPN, Archi-
wum Państwowego w Lublinie, Studium Polski Podziemnej 
w Londynie czy Hoover Institution Archives (USA). Prezen-
towane są też liczne dokumenty wytworzone przez podziemie
AK/DSZ/WiN oraz komunistyczny aparat bezpieczeństwa.

W fi lmie pojawiają się również mało znane fragmenty ar-
chiwalnych kronik fi lmowych ze zbiorów Filmoteki Narodo-
wej, m.in. ilustrujące wejście Sowietów do Lublina w lipcu 
1944 roku, komunistyczne amnestie z 1945 i 1946 roku czy 
ogłoszenie wyborów styczniowych 1947 roku.

Świadkowie historii opisują cztery boje, w tym dwa 
z Niemcami w 1944 roku: pod Krężnicą Okrągłą (15 maja) 
i pod Kożuchówką (18 lipca) oraz dwa starcia z komunista-
mi w 1946 roku: pod Świtakami koło Grębowa (2 sierpnia 
1946 roku) oraz pod Ostrowami Tuszowskimi (8 sierpnia). 
Ich zilustrowaniu służą animacje komputerowe, przy których 
opracowaniu wykorzystano dokumenty archiwalne i relacje 
kombatantów.
 Tomasz Sudoł – historyk, pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN, 
współscenarzysta (z Konradem Starczewskim i Maciejem Żuczkowskim) fi lmu Zapora


