Stanowisko
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 października 2013 roku

w sprawie pochówku szczątków cc. płk. Hieronima Dekutowskiego
ps. „Zapora” i jego sześciu podkomendnych w Lublinie

Identyfikacja szczątków legendarnego dowódcy partyzanckiego Lubelszczyzny cichociemnego płk. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, zamordowanego 7 marca 1949 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie, wraz
z sześcioma innymi dowódcami, którzy walczyli pod jego komendą, napełnia
nas wielką ulgą. To historyczne wydarzenie stawia przed nami zadanie godnego pochówku tego bohatera walk o niepodległą Polskę, który swoje żołnierskie zasługi w służbie Ojczyzny zdobył na Ziemi Lubelskiej.
Rada Miasta Lublin w pełni podziela stanowisko wyrażone przez Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka w piśmie z dnia 26 września br. skierowanym do Wojewody Lubelskiego i Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie, że płk. „Zapora” jako bohater Lubelszczyzny
powinien do niej powrócić na wieczny spoczynek.
Pamięć o nim i jego żołnierzach jest ciągle żywa w Lublinie i okolicach,
pomimo upływu prawie 70 lat od jego okrytej wielką sławą partyzanckiej działalności przeciwko niemieckiej okupacji i sowieckiemu zniewoleniu. Dowodem
żywej pamięci zaporczyków, tutejszego społeczeństwa i młodzieży jest symboliczna mogiła na cmentarzu wojennym przy ulicy Białej, pomnik przy ul. Lipowej i na Placu Zamkowym, Gimnazjum nr 9 im. cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” przy ul. Lipowej w Lublinie, aktywnie działające środowiska kombatanckie i drużyny harcerskie jego imienia oraz coroczna uroczystość w rocznicę śmierci i rajdy śladami walk.
Wraz z Prezydentem Miasta Lublin uszanujemy każdą decyzję rodziny
płk. Hieronima Dekutowskiego w sprawie miejsca pochówku jego szczątków.

Ale mamy także obowiązek przywołać mocne argumenty przemawiające za
pochowaniem prochów legendarnego bohatera w tutejszej ziemi, właśnie
w Lublinie, gdzie spędził swoje waleczne, żołnierskie życie, wybitnie zasłużył
się całej Ojczyźnie, zdobył serca i wdzięczność wielu ludzi, a jednocześnie nie
jest tylko jednym z wielu zamordowanych za wierność wolnej Polsce. W Lublinie jest on bardzo dobrze znanym, prawdziwym bohaterem i wzorem poświęcenia dla Ojczyzny. Cześć jego pamięci!
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