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Ofiary Grudnia ’70 w Szczecinie
– publiczna tajemnica władzy
Rewolta grudniowa1 w 1970 r. na Wybrzeżu2 wydaje się wydarzeniem dobrze znanym,
opracowanym, na którego temat nie odkrywa się już nowych faktów. Dotyczy to zarówno
ogólnie Wybrzeża3, jak i samego Szczecina4. Okazuje się jednak, że w momencie, gdy
trzeba podać podstawowe informacje, np. o liczbie rannych w poszczególnych miastach
czy skazanych za uczestnictwo w grudniowym buncie, pojawiają się problemy.
1
W literaturze można się spotkać z kilkoma innymi określeniami tego jednego z „polskich
miesięcy”: wydarzenia grudniowe (określenie propagandowe, które pojawiło się w 1970 r. i było używane przez ówczesne władze komunistyczne), Grudzień ’70, bunt robotników, a nawet powstanie
grudniowe. Zob. J. Eisler, Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2000, s. 28–35.

Czytając na temat Grudnia ’70, można odnieść wrażenie, że teatr ówczesnych wystąpień
robotników kontestujących sytuację ekonomiczną i polityczną PRL ograniczał się do Wybrzeża – Trójmiasta wraz z Elblągiem oraz Szczecina. Często pomija się blisko pięciomiesięczne protesty w całym kraju, trwające od grudnia 1970 do maja 1971 r. Nie tylko grudniowe strajki i ofiary
doprowadziły do cofnięcia podwyżek cen z 12 grudnia 1970 r., lecz także ich kontynuacja, a wręcz
nasilenie na przełomie stycznia i lutego 1971 r. Zob.: G. Majchrzak, Niespokojny styczeń 1971,
https://dzieje.pl/aktualnosci/niespokojny-styczen-1971 [dostęp: 13 XI 2020 r.].
2

3
Wybrane publikacje: Grudzień 1970, red. P. Jegliński, Paryż 1986; T. Górski, H. Kula,
Gdańsk – Gdynia – Elbląg ’70. Wydarzenia grudniowe w świetle dokumentów urzędowych, Gdynia 1990;
E.J. Nalepa, Wojsko Polskie w Grudniu 1970, Warszawa 1990; J. Eisler, S. Trepczyński, Grudzień ’70
wewnątrz „Białego Domu”, Warszawa 1991; B. Seidler, Kto kazał strzelać? Grudzień ’70, Warszawa
1991; J. Eisler, Grudzień ’70, Warszawa 1995; Grudzień przed Sierpniem. W XXV rocznicę wydarzeń
grudniowych, red. L. Mazewski, W. Turek, Gdańsk 1996; J. Eisler, Grudzień 1970. Geneza, przebieg,
konsekwencje, Warszawa 2000; J. Eisler, P. Sasanka, Grudzień ’70 – pamiętamy, Gdańsk 2007.
4
Zob. m.in.: A. Głowacki, Kryzys polityczny 1970 roku w świetle wydarzeń na Wybrzeżu Szczecińskim, Szczecin 1985; idem, Kryzys polityczny 1970 roku, Warszawa 1990; Grudzień 1970 genezą Sierpnia
1980, red. K. Kozłowski, Szczecin 2000; M. Machałek, P. Miedziński, Zbuntowane miasto. Szczeciński
Grudzień ’70 i Styczeń ’71, Szczecin 2007; A. Strokowski, Lista ofiar. Grudzień 1970 w Szczecinie, Szczecin 2009; Szczeciński Grudzień ’70 w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, red. T. Błaszak, M. Dźwigał, T. Kenar, Szczecin 2010; Grudzień 1970 – Styczeń 1971 w Szczecinie, red. S. Ligarski, Szczecin
2010; Historia, miasto, pamięć: Grudzień ’70 – Styczeń ’71 [perspektywa szczecińska], red. M. Kowalewski,
E. Krasucki, P. Miedziński, Szczecin 2010; M. Paziewski, Grudzień 1970 w Szczecinie, Szczecin 2013.
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Tłum demonstrantów przed płonącym Komitetem
Wojewódzkim PZPR w Szczecinie; „czarny czwartek”,
17 grudnia 1970 r. Fot. AIPN

ardzo ciekawym, nieopracowanym szczegółowo wątkiem, zwłaszcza
w kontekście Szczecina, jest kwestia podejścia władz do licznych ofiar,

które pozostawiały ślad po Grudniu ’70. Ten ślad pozostawiły szczególnie

ofiary śmiertelne5, obecne w świadomości społecznej niczym niezagojone rany – ze
AIPN Gd, 992/37, k. 120. W Szczecinie najczęściej jest mowa o szesnaściorgu zabitych.
Warto jednak wspomnieć o kobiecie będącej w siódmym miesiącu ciąży, która wskutek burzliwych
wydarzeń poroniła.
5
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względu na brak rozliczenia winnych ich śmierci6. Przez lata nie było możliwości ich
upamiętnienia. Drugą grupą ofiar są ranni. Według oficjalnych danych w Szczecinie
odniosło rany 118 osób, z czego 110 to protestujący7. Mówiąc o ofiarach rewolty
grudniowej 1970 r., najczęściej myśli się właśnie o zamordowanych oraz rannych.
Rzadziej wspomina się o traktowaniu zatrzymanych i aresztowanych. Szczególne

miejsce wśród ofiar, zwłaszcza w przypadku Szczecina, zajmują też prześladowani
i represjonowani. Mało znane są losy członków grudniowego komitetu strajkowego,
którego niektórzy członkowie za walkę o wolność zapłacili najwyższą cenę.

Celem moich rozważań jest ukazanie działań władz i służb wobec uczestników

grudniowego buntu – tych, którzy zginęli, zostali ranni, zatrzymani lub areszto-

wani oraz byli prześladowani i represjonowani. Wydaje się, że wspólny mianownik

owych działań stanowiła chęć uspokojenia nastrojów społecznych oraz „ukrycia”
(na wszelkie sposoby) ofiar.

Zamordowani
Pierwsze zlecenia wyjazdu karetek 17 grudnia 1970 r. w Szczecinie pojawiły się

około południa: „Najwięcej wyjazdów było po południu w rejon placu Żołnierza,
obecnego pl. Solidarności (przed komendą wojewódzką MO), z tym że większość
z nich dotyczyła przewozów rannych z przychodni na ul. Starzyńskiego i Staromłyńskiej do pogotowia […] było też kilka wyjazdów około godziny 18-ej w rejon

więzienia na ul. Potulicką”8. „Dla zabitych wyznaczony został jeden garaż [przy

stacji pogotowia przy al. Wojska Polskiego – przyp. aut.], gdzie układane były
zwłoki”9. Według zeznań sanitariuszy, lekarzy oraz kierowców karetek odbywają-

cych dyżury 17 grudnia 1970 r., w garażu złożono 5–8 ciał10. Zostały one następnie
6
Akt oskarżenia przeciwko ministrowi obrony narodowej gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu, wicepremierowi PRL Stanisławowi Kociołkowi i dziesięciu innym osobom wpłynął do Sądu
Wojewódzkiego w Gdańsku w 1995 r. Dopiero w kwietniu 2013 r. zapadły wyroki: wicepremier
Kociołek został uniewinniony od zarzutu „sprawstwa kierowniczego”; dwaj emerytowani oficerowie jednostek wojskowych, które uczestniczyły w masakrze grudniowej, zostali skazani na kary
w zawieszeniu.
7
8
9
10
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AIPN Gd, 992/37, k. 121–127.
AIPN Gd, 992/10, k. 311.

AIPN Gd, 992/10, k. 271.

AIPN Gd, 992/15, k. 166; AIPN Gd, 922/31, k. 133; AIPN Gd, 992/35, k. 86.
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ul. Strzałowskiej (dzielnica Golęcino), gdzie wykonano sekcje. Pełniący wówczas
dyżur kierowca pogotowia nie był w stanie przypomnieć sobie, czy ciała prze-

wieziono jednym, czy dwoma samochodami marki Nysa. Zgodnie z zeznaniami,
sugerował dyrektorowi, by „nie umieszczać zwłok w jednym samochodzie, by dać
dwa, żeby jakoś w sposób humanitarny, godny przewieźć”11. „Wszyscy zabici, oprócz

jednej dziewczynki, byli płci męskiej […] wszystkie ofiary zginęły od postrzałów
[…] jedna ofiara została przejechana przez transporter” – czytamy w zachowanej

dokumentacji12. Przy zwłokach zawsze stał funkcjonariusz milicji13. Według zeznań

Feliksa Uciechowskiego, ówczesnego przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej,

„aby uniknąć zbiegowisk, by nie dopuścić do nowych rozruchów”, podjęto decyzję
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przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej przy

o rozrzuceniu grobów i nocnej porze pogrzebów. Mogła w nich wziąć udział tylko
najbliższa rodzina14. Zgodnie z wytycznymi, pochówki odbywały się od wczesnego

wieczora 22 grudnia15 do wczesnych godzin porannych następnego dnia. Ciała wkła-

dano do trumien owinięte jedynie w szpitalne prześcieradła. Spośród szesnastu ofiar
Grudnia ’70 w Szczecinie, dziewięć zostało pochowanych bez obecności rodziny

z powodu braku informacji o pogrzebie16. Niektórzy zabici zostali pochowani jako
N.N. Część rodzin zdecydowała się na ekshumacje17, na które zgody nie były udzielane przez władze bezproblemowo. Najbardziej wstrząsającą relację złożył Andrzej

Celjan, ówczesny sekretarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej: „Wydaje mi się,
że jeszcze w grudniu przyjechał do mnie ojciec, matka i siostra nauczyciela z Polanicy-Zdroju – [Romana] Kużaka. Chodziło im o zgodę na ekshumację zwłok ich
syna – nauczyciela jednej ze szczecińskich szkół. Mówili, że byli w różnych miejscach

i nikt nie chciał podjąć decyzji. Chciałem pomóc tym ludziom, błagającym mnie

o to (matka zabitego klęczała na kolanach w moim gabinecie i mnie prosiła o pomoc).
11
12
13
14
15
16

AIPN Gd, 922/35, k. 86.

AIPN Gd, 992/10, k. 273.

Ibidem.

AIPN Gd, 992/17, k. 319.

AIPN Gd, 992/6, k. 129. Pierwszy pogrzeb rozpoczął się ok. godz. 18.

Matka jednej z ofiar nie wzięła udziału w pogrzebie z własnej woli.

17
Miały miejsce jedna nielegalna ekshumacja, gdy rodzina chciała sprawdzić, czy w grobie leży
bliski, oraz ekshumacje związane z przeniesieniem zwłok w celu pochowania w innym miejscu.
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[…] Rodzina zabrała ciało do Polanicy-Zdrój. Po około trzech miesiącach dostałem
list od matki Kużaka, w którym ponownie dziękowała mi za udzieloną pomoc”18.
Jedyną ofiarą szczecińskiego Grudnia ’70, która miała oficjalny pogrzeb, był

szer. Stanisław Nadratowski. 19 grudnia 1970 r. ok. 23.30 został znaleziony z raną
postrzałową głowy w podwórzu kamienicy przy ul. Kaszubskiej 63/64. Wojskowa

Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie jego śmierci.
Od samego początku w prowadzeniu postępowania występowało wiele nieścisłości
i ewidentnych błędów. Świadkowie często zmieniali zeznania, fotografie z miejsca

znalezienia zwłok przedstawiały manipulacje dokonane w ułożeniu ciała i broni. Zna-

leziony został tylko jeden pocisk, mimo oddania dwóch strzałów z karabinu KB AK.

Śledztwo umorzono w styczniu 1971 r. z powodu niestwierdzenia czynu przestępnego.
Jako przyczynę śmierci podano nieostrożne obchodzenie się z bronią19.

Pogrzeb Nadratowskiego odbył się za dnia 23 grudnia 1970 r. z udziałem

ks. prał. Juliana Hołówki, ks. Stanisława Szwajkosza, rodziny, licznych znajomych,
kilkudziesięciu ministrantów oraz warty honorowej. Wbrew woli rodziny zmarły
został pochowany w mundurze.

4 października 2019 r. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu w Szczecinie podjęła na nowo śledztwo w sprawie ustalenia
przyczyny śmierci Nadratowskiego, o co wnioskowała również jego siostra Bożena.

W czasie ekshumacji w 2019 r. okazało się, że szczątki są w bardzo złym stanie.
Nie znaleziono m.in. części czaszki ze śladami po kulach.

Rodzinom wszystkich ofiar władze przyznały odszkodowania 20. Byli tacy,

którzy ich nie przyjęli, określając je jako „krwawe pieniądze”21.

Poprzez podjęte działania władze zmierzały do ograniczenia kontaktów mię-

dzy poszkodowanymi rodzinami, uniknięcia zbiorowych protestów, ukrycia liczby
poszkodowanych czy wręcz „kupienia” spokoju społecznego. Taki sposób postępowania spowodował jednak odwrotny skutek. Pojawiły się plotki o dużej liczbie
18
19

AIPN Gd, 992/62, k. 228.

AIPN Gd, 992/11, k. 202–204.

Niejawną Uchwałą Rady Ministrów z 30 grudnia 1970 r. władze utworzyły przy Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie (a także w Gdańsku i Koszalinie) Komisję Odszkodowawczą. Odszkodowania z tytułu śmierci członka rodziny wynosiły 10–40 tys. zł, przy średniej
płacy na poziomie ok. 2,2 tys. zł.
20

21
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AIPN Gd, 922/15, k. 136.
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zabitych, o zbiorowych mogiłach

ukrytych w lasach i wielu zagi-

nionych osobach. Informacje te
nie znajdują pokrycia w faktach.

Ranni
„Około godz. 21 zaczął prószyć
śnieg. Pojawiły się na nim plamy krwi, śnieg nasiąkł krwią”22.
Z relacji rannych przewiezionych

do szpitali wyłania się obraz przepełnionych izb przyjęć i sal zajmo-

Łuski z broni automatycznej użytej przez wojsko przeciwko
stoczniowcom, Szczecin, grudzień 1970 r. Fot. AIPN

wanych przez poszkodowanych23.

Kierowca karetki pogotowia ratunkowego, który 17 grudnia pełnił dyżur, opisał

popołudnie tego dnia w następujący sposób: „Po jakimś czasie zaczęły się telefony
z miasta, by jechać do pomocy ofiarom wydarzeń. Najpierw wyjeżdżały małe karetki

pogotowia. Ja z nysą cały czas pozostawałem w bazie. Gdy było już szaro, tj. około

godziny 17-tej, otrzymałem polecenie, by pojechać do przychodni na ul. Starzyń-

skiego, gdzie przebywał jeden z dyspozytorów naszego pogotowia […]. Wskazywał
mi on, których rannych mam zawozić bezpośrednio do szpitala. Zrobiłem chyba trzy

kursy do szpitala na ul. Unii Lubelskiej, zabierając za każdym razem jak największą
liczbę rannych, tj. po około 10 osób. […] W przychodni widziałem wielu rannych
leżących jak śledzie i czekających na przewiezienie do szpitala”24.

Według danych sporządzonych przez Aleksandra Strokowskiego na pod-

stawie spisów pochodzących ze szpitali, w Szczecinie zostało rannych 110 osób
cywilnych 25. W szczecińskich szpitalach leczeniu poddano 87 osób26, z których
22
Relacja z 17 grudnia porucznika 5. pułku zmechanizowanego, który w grudniu 1970 r.
służył na stanowisku szefa sztabu batalionu czołgów. Zob. AIPN Gd 992/10, k. 234.
23

24
25

AIPN Gd, 992/26, k. 346; AIPN Gd, 992/27, k. 281; AIPN Gd, 992/35, k. 223.
AIPN Gd, 992/30, k. 72.

A. Strokowski, Lista ofiar. Grudzień 1970 w Szczecinie, Szczecin 1993, s. 27.

26
Szpital Kliniczny nr 1 (ul. Unii Lubelskiej) – 38 osób; Szpital Kliniczny nr 2 (al. Powstańców Wielkopolskich) – 22 osoby; szpitale pozakliniczne – 27 osób.
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68 miało rany postrzałowe27. Spośród zabitych i rannych najwięcej – 44 oso-

by – otrzymało postrzały w górne partie ciała, a 41 osób odniosło rany postrzałowe
nóg28. Tak jak w przypadku zabitych, władze zleciły Komisji Odszkodowawczej

powołanej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej wypłacenie rannym

określonych kwot, adekwatnych do doznanego uszczerbku na zdrowiu. Komisja
przyznała w 1971 r. 63 odszkodowania jednorazowe29 oraz 53 renty i odszkodo-

wania30. Kwoty odszkodowań wynosiły od 4 do 40 tys. zł, a wysokość rent – od
kilkuset złotych do ponad tysiąca31.

Prześladowania i represje
W czasie rewolty grudniowej w Szczecinie zostało zatrzymanych łącznie ok. 1,7 tys.
osób. Od samego początku ludzie ci doświadczali brutalnych metod postępowania

stosowanych przez resort spraw wewnętrznych. Najczęstsze relacje dotyczą „ścieżek

zdrowia”32, czyli przejścia między dwoma (nawet kilkudziesięciometrowymi) szeregami

funkcjonariuszy kopiących, szarpiących, bijących pałkami, pięściami i kolbami karabinów33. Szpalery takie formowano zazwyczaj podczas doprowadzania zatrzymanego
do samochodu oraz wyprowadzania z samochodu do komendy lub budynku aresztu.

Jak zeznawał ówczesny funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Milicji Oby-

watelskiej, mjr Rzymowski, osoby zatrzymane „osadzane były w Areszcie Śledczym
na Kaszubskiej, w areszcie na Małopolskiej Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KW
MO, areszcie P[omorskiej] B[rygady] O[chrony] P[ogranicza], część była przewożona

do Z[akładu] K[arnego] w Goleniowie”34. Plan działań KW MO na wypadek zagrożenia, zakładający m.in. podział osobowy wydziału na funkcjonariuszy pozostających

27
Wykaz wszystkich osób poszkodowanych w Szczecinie wraz z wyszczególnionymi urazami: AIPN Gd, 992/37, k. 121–127.
28
29
30

A. Strokowski, Lista…, s. 27.

Dotyczyły zarówno ofiar śmiertelnych, jak i rannych.
A. Strokowski, Lista…, s. 22.

AIPN Gd, 992/25, k. 201, 374; AIPN Gd, 992/26, k. 231, 254, 278; AIPN Gd, 992/27,
k. 85, 164, 265, 277; AIPN Gd, 992/29, k. 125; AIPN Gd, 992/36, k. 188.
31

32

Inaczej zwanych „drogami ognia” bądź „honorowymi szpalerami”.

AIPN Gd, 992/38, k. 196; AIPN Gd, 992/48, k. 121; AIPN Gd, 992/63, k. 47–48, 202–
203; AIPN Gd, 992/67, k. 178–179; AIPN Gd, 992/68, k. 245, 322; AIPN Gd, 992/69, k. 92, 145,
171–172; AIPN Gd, 992/78, k. 151, 161.
33

34
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AIPN Gd, 992/36, k. 216.
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Pogrzeb zabitego w Szczecinie Zygmunta Toczka; noc z 22 na 23 grudnia 1970 r. Fot. AIPN

w KW i udających się ze wsparciem do Komendy miejskiej MO na Kaszubską, został
stworzony – według zeznań Rzymowskiego – pod koniec lat sześćdziesiątych35.

Podczas przesłuchania w czasie procesu dotyczącego masakry robotników Wy-

brzeża w 1970 r., dokładną relację z przyjmowania więźniów zdała Wieczerzak, za-

trudniona na stanowisku depozytora w Areszcie Śledczym. „Osób przywożonych przez
milicję było bardzo dużo. […] Każdemu nowo przybyłemu strzyżono włosy na łyso.

[…] Byli wśród nich i tacy, którzy zostali mocno poturbowani w zajściach ulicznych.
[…] Każda z osób dowieziona do Aresztu była rozbierana do naga i dokonywano

u niej przeszukań jej rzeczy. Czynności te wykonywali funkcjonariusze z działu ochrony, czynili to w sposób zdecydowany”36. Według zeznań, cele były przepełnione37.
Aresztowani spali po kilka osób na pryczy38, a nawet na materacach na podłodze39.

35
36
37
38
39

Ibidem.

AIPN Gd, 992/42, k. 88.

AIPN Gd, 992/78, k. 151. W celi czteroosobowej przebywało siedem osób.

AIPN Gd, 992/47, k. 303.

AIPN Gd, 992/78, k. 161.

BIULETYN IPN NR 12 (181), grudzień 2020

75

GRUDZIEŃ ´70 NA WYBRZEŻU

Czołg przed gmachem Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Szczecinie, grudzień 1970 r. Fot. AIPN

Większość „tymczasowo zatrzymanych”40 została zwolniona 23–24 grudnia

1970 r., jednak 63 osoby w województwie szczecińskim święta Bożego Narodzenia
spędziły w aresztach41. Za udział w protestach w Szczecinie skazano 337 osób42.

Wielu uczestników rewolty grudniowej jeszcze przez długi czas ponosiło kon-

sekwencje swojego zaangażowania. Gros osób zostało zwolnionych z pracy43. Przywódcy szczecińskich strajków i członkowie komitetów strajkowych byli poddawani

inwigilacji oraz psychicznie i fizycznie prześladowani, a niejednokrotnie ginęli
w niewyjaśnionych okolicznościach44. Nic nie działo się wówczas bez wiedzy i zgo-

dy władz. Działania funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa były podejmowane
40
Popularne określenie bezprawnego zatrzymania i przetrzymywania bez przedstawienia zarzutów oraz wyroku.
41

42

AIPN, 1585/4489.

A. Strokowski, Lista…, s. 34.

Szacuje się, że w Szczecinie za udział w protestach w grudniu 1970 r. zwolnione z pracy
zostały 524 osoby.
43

44
Edmund Bałuka – przywódca strajku – został pozbawiony środków do życia i zmuszony
do emigracji. Wrócił do Polski w latach osiemdziesiątych. Adam Ulfik – zastępca Bałuki – został pobity w domu przez nieznanych sprawców i pozostawiony w pomieszczeniu z odkręconymi kurkami
gazu. Dzięki temu, że w porę się ocknął, przeżył. W 1976 r. zmarł jednak w niewyjaśnionych okolicznościach. Bogdan Gołaszewski – członek komitetu strajkowego ze stycznia 1971 r. – został znaleziony
martwy w domu. Oficjalną przyczyną było zatrucie gazem. Artur Bezia – członek komitetu strajkowego – podczas spotkania pytał I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, kto strzelał do robotników, i zaproponował minutę ciszy. Od tego czasu był nękany psychicznie, zastraszany i wielokrotnie zwalniany
z pracy. Igor Jasiejko ‒ uczestnik strajków – wyjechał na Zachód i nigdy nie wrócił. Jesienią 1971 r.
na szkolenie BHP jechało nowym autokarem 34 członków grudniowych i styczniowych komitetów
strajkowych. Od autokaru prawie odpadło koło. Nikomu nic się nie stało, ale uczestnicy podejrzewali
próbę zamachu. Zob. M. Paziewski, Grudzień 1970 w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 426–431; G. Gibas,
Tajemnicza śmierć z grudnia 1970 r. Stowarzyszenie zawiadamia prokuraturę, https://radioszczecin.
pl/1,122939,tajemnicza-smierc-z-grudnia-1970-roku-stowarzysz [dostęp: 13 XI 2020 r.].
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wymaga jeszcze wnikliwych badań.

Władze PRL nie zdołały zniszczyć pamięci o rewolcie i jej ofiarach, ale dopie-

ro powstanie Solidarności umożliwiło w grudniu 1980 r. odsłonięcie przy Stoczni
Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego tablicy Pamięci Poległych w Grudniu 1970.

Do tego czasu najbardziej spektakularną i spontaniczną formą przypomnienia wła-

dzom o tym, że ofiary nie zostały zapomniane, był „czarny pochód” 1 maja 1971 r.45

Materialną funkcję upamiętnienia Grudnia ’70 pełnił żeliwny krzyż znajdujący się
w pobliżu grobu szesnastoletniej Jadwigi Kowalczyk, zabitej w grudniu 1970 r.
Przy nim zapalano znicze i składano kwiaty, a krzyż – poświęcony pierwotnie

poległym żołnierzom wojny francusko-pruskiej 1870–1871 – stał się społecznie

GRUDZIEŃ ´70 NA WYBRZEŻU

na wyraźne polecenie zwierzchników. Część okoliczności udało się poznać, ale wiele

wybranym pomnikiem ofiar Grudnia ’70. Dopiero w roku 1999 na szczecińskim
cmentarzu Centralnym, przy kwaterach, w których pochowano zabitych podczas

grudniowej rewolty, ustawiono Krzyż Męczeństwa Narodu Polskiego, zwany
Krzyżem Grudnia ’70. Granitowy pomnik w kształcie łodzi został wykonany
z katafalku, na którym stała trumna ks. Jerzego Popiełuszki.

Pomnik Ofiar Grudnia ’70, anioł z brązu ze wzniesionymi skrzydłami, trzy-

mający koronę cierniową układającą się w napis „Grudzień 1970”, odsłonięty

28 sierpnia 2005 r., stanął tam, gdzie miała miejsce najkrwawsza odsłona szczecińskiej rewolty robotniczej – przed byłą Komendą Wojewódzką MO.

Podczas pochodu, przed trybuną, na której zasiadali przedstawiciele władz, część uczestników wzniosła transparenty z hasłami wyrażającymi żądania ukarania sprawców zbrodni dokonanych podczas rewolty grudniowej w 1970 r., a brat zabitego w grudniu Zygmunta Toczka, Henryk, podniósł rękę w czarnej rękawicy. Zob. E. Krasucki, Antypochód 1 maja 1971 r. w Szczecinie,
„Biuletyn IPN” 2007, nr 7 (78), s. 66– 76; M. Paziewski, Grudzień 1970 w Szczecinie, Szczecin
2013, s. 422–425; S. Ligarski, Czarny protest. 1 maja na Wybrzeżu, https://dzieje.pl/artykuly-historyczne/czarny-protest-1-maja-1971-r-na-wybrzezu [dostęp: 13 XI 2020 r.]; Stary Cyfrowy Szczecin
#5 „1 maja 1971”, www.youtube.com/watch?v=UEeoyLQlCFY [dostęp: 13 XI 2020 r.].
45

Sebastian Kaniewski (ur. 1973) – politolog, dr, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN
w Szczecinie i Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Autor książki:
Stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce wobec integracji z Unią Europejską (2009) i in.
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