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Uroczystości z okazji 100. Rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w Szczecinie –
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Msza święta za ojczyznę, połączona z odsłonięciem pomnika „Boże Chroń Polskę”,
zainaugurowała obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem pracowników
Oddziału IPN w Szczecinie. Pomnik, który stanął przy bazylice św. Jana Chrzciciela przy ul.
Bogurodzicy, upamiętnia setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Akt
erekcyjny, obok m.in. wojewody zachodniopomorskiego i prezydenta Szczecina, podpisał
dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie dr Paweł Skubisz, a wspólnie z nim kwiaty pod
pomnikiem złożył także naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa
Krzysztof Męciński. To przy wsparciu merytorycznym tego biura powstał pomnik, a
wykonanie postumentu oraz elementów figuralnych zostało sfinansowane ze środków Biura
Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

W ramach oficjalnych uroczystości delegacja Oddziału IPN w Szczecinie w składzie: dr
Paweł Skubisz i Krzysztof Męciński, wspólnie z komendantem wojewódzkim Policji nadinsp.
Jackiem Cegiełą, złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy podziemia
niepodległościowego, przetrzymywanych i torturowanych w budynku WUBP/WUdsBP
(obecnie Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47). Podobny hołd
oddano także osobom przetrzymywanym i zamordowanym w budynku więzienia w latach
1945–1956 (obecnie Areszt Śledczy w Szczecinie, ul. Kaszubska 28).

Ostatnim punktem obchodów Narodowego Święta Niepodległości był dla pracowników
Oddziału IPN w Szczecinie apel pamięci pod popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy
pl. Szarych Szeregów. Wzięła w nim udział delegacja w składzie: dr Paweł Skubisz, dr
Sebastian Ligarski oraz Krzysztof Męciński.
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