
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU GAZETY POLSKIEJ W TARNOBRZEGU
imieniem cc.majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

ZA OKRES OD 7.III.2011 – 20.V.2012 R.

     7  Marca  2011  r-  w  62  rocznicę  śmierci  cc.  majora  Hieronima  Dekutowskiego 
ps.”Zapora”  w  więzieniu  UB  na  Mokotowie,  Klub  Gazety  Polskiej  zorganizował 
uroczystość pod jego pomnikiem wystawionym przez nasz Klub w roku 2009. Pomnik ten 
zrealizowaliśmy przy wydatnej pomocy finansowej Polonii Amerykańskiej w 60-tą rocznicę 
jego  męczeńskiej  śmierci.  Hieronim  Dekutowski  rodowity  tarnobrzeżanin,  za  czasów 
komunistycznych wyklęty, dzisiaj jest czczony i uznany jako bohater, patriota, niezłomny 
bojownik o wolną i niepodległą Polskę. Klub GP wydał również z tej okazji medal. Wiedzę 
na Jego temat można znaleźć na stronie internetowej www.zaporczycy.pl prowadzonej przez 
przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej w Tarnobrzegu. 

10. Kwietnia 2011 r.- w I rocznicę tragedii smoleńskiej dzięki staraniom ks. prałata 
Michała  Józefczyka,  proboszcza  parafii  MBNP  powstało  miejsce 
upamiętniające Katyń-1940 i Smoleńsk 2012. W uroczystości odsłonięcia tego 
miejsca brał udział Klub Gazety Polskiej, odsłaniając tablice i dając oprawę 
słowno-muzyczną tych jakże ważnych wydarzeń w dziejach Polski i Polaków. 
W każdą miesięcznicę katastrofy smoleńskiej uczestniczymy we Mszy św. w 
kościele MBNP, po czym zbieramy się w modlitwie na tym właśnie miejscu 
poświęconym pamięci tych dwóch tragicznych zdarzeń na nieludzkiej ziemi.

W roku  2011  wydaliśmy  kolejny  medal  poświęcony  ks.  Romanowi  Kotlarzowi, 
skatowanemu przez SB po tzw. „zajściach radomskich” w roku 1976. 

http://www.zaporczycy.pl/


W 35-tą  rocznicę  Jego  śmierci  upamiętniliśmy  medalem  przy  wydatnej  pomocy 
finansowej Polonii Amerykańskiej ze Stanu Michigan. 

 

11 Listopada 2011- w dniu Święta Niepodległości uczestniczyliśmy z tej okazji we 
Mszy św. w kościele OO. Dominikanów ,  a następnie w uroczystościach miejskich 
pod  pomnikiem  Bartosza  Głowackiego.  Po  zakończeniu  tych  uroczystości 
sformowaliśmy  pochód  podążający  pod  pomnik  cc.  majora  Hieronima 
Dekutowskiego pseudonim „Zapora” gdzie  kontynuowaliśmy obchody związane z 
odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
 

 1  Marca  2012  r-  zorganizowaliśmy  uroczystości  Narodowego  Dnia  Żołnierzy 
Wyklętych.  Uroczystość  rozpoczęła  się  Mszą  św.  w kościele  OO.  Dominikanów, 
gdzie  słowo  wstępne  wygłosił  przewodniczący  Klubu,  a  członkowie  stworzyli 
oprawę liturgiczną. Po zakończonej Eucharystii uformowany pochód skierował się 
pod  pomnik  majora  Hieronima  Dekutowskiego.  Uroczystość  prowadził 
przewodniczący  KGP  Tadeusz  Wojteczko,  który  wygłosił 
okolicznościowe  przemówienie,  po  czym  głos  zabrała   pani  senator  Janina 
Sagatowska  z  Klubu  Parlamentarnego  PiS.  Apel  pamięci  poprowadził  Związek 
Strzelecki.  Po  złożeniu  kwiatów  i  zapaleniu  zniczy  uroczystość  zakończono 
wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.
10.kwietnia 2012 r- w drugą rocznicę tragedii smoleńskiej KGP upamiętnił Mszą św. 
w kościele OO. Dominikanów, podczas której przed ołtarzem paliło się 96 zniczy. 
Eucharystia  rozpoczęła  się  od  wystąpienia  przewodniczącego  KGP.  Oprawę 
liturgiczną stworzyli członkowie Klubu. Po Mszy św. Uczestnicy przenieśli 96 zniczy 
w miejsce upamiętniające Katyń-1940 i Smoleńsk 2010.
21 kwietnia 2012 r- KGP zorganizował wyjazd autokarem na manifestację w obronie 
suwerenności,  Telewizji  Trwam  i  wolności  słowa  do  Warszawy.  Udział  w 
manifestacji  wraz  z  nami  brali  udział  członkowie  PiS,  Rodziny  Radia  Maryja  i 
Stowarzyszeń Katolickich. 
Ponadto organizowaliśmy spotkania z takimi osobami jak: Stanisław Michalkiewicz, 
Jerzy Robert Nowak, Tomasz Kaczmarek i Jacek Sasin. Zrealizowaliśmy publiczną 
emisję filmów: ''Solidarni 2010”, ''List z Polski” oraz ''10.04.10”.
3 Maja 2012 r-  inicjatywy KGP w parafii MBNP została odprawiona Msza św. z 
okazji  święta  Królowej  Polski  i  221  rocznicy  Konstytucji  3  Maja.  Mszę  św. 
poprzedziło wystąpienie przewodniczącego KGP na temat święta Królowej Polski. 



Oprawę liturgiczną Eucharystii stworzyli członkowie Klubu. Po zakończonej Mszy 
św. dalsza część uroczystości kontynuowana była w miejscu pamięci Katyń 1940 i 
Smoleńsk 2010. Przewodniczący KGP wygłosił przemówienie  na temat Konstytucji 
3 Maja i jej roli w biegu dalszych losów Polski i wpływu na świadomość dalszych 
pokoleń Polaków. Dalszą część uroczystości celebrował ks. prałat Michał Józefczyk. 
W miejscu tym złożono kwiaty i zapalono znicze.
19  Maja  2012  r-  KGP był  współorganizatorem manifestacji  w  obronie  wolnych 
mediów i Telewizji Trwam. Po Mszy św. uformował się pochód któremu nadawał ton 
Ks. prałat Michał Józefczyk i przewodniczący Klubu GP. Manifestacja zakończyła 
się  pod  pomnikiem  Jana  Pawła  II,  gdzie  przewodniczący  KGP  wygłosił 
okolicznościowe przemówienie i przedstawił treści petycji skierowanych do KRRiT 
oraz Rady Miasta Tarnobrzega.


