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Spotkanie dla upamiętnienia trzynastu ofiar
Grudnia ’70 oraz legendarnych działaczy opozycji
– Edmunda Bałuki i Mariana Jurczyka
spoczywających na Cmentarzu Centralnym w
Szczecinie.

  

  

  

  

  

  

 

Tradycyjnie w przeddzień oficjalnych uroczystości pracownicy Oddziałowego Biura
Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Szczecinie, zorganizowali spotkanie dla
upamiętnienia trzynastu ofiar Grudnia ’70 spoczywających na Cmentarzu Centralnym w
Szczecinie oraz legendarnych działaczy opozycji – Edmunda Bałuki i Mariana Jurczyka.

W południe kilkadziesiąt osób zebrało się przy Krzyżu Męczeństwa Narodu Polskiego,
zwanym również Krzyżem Grudnia ’70, symbolizującym walkę wszystkich Polaków o
niepodległość ojczyzny. Oddano tam hołd organizatorom i uczestnikom protestów z grudnia
1970 r. i stycznia 1971 r., a także zmarłym w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.
Uczestnicy spotkania modlili się, składali kwiaty i palili znicze na grobach osób związanych
z rewoltą grudniową.
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Uroczystość zakończono przy Krzyżu Żelaznym „Pamięci żołnierzy z wojny francusko-
pruskiej 1870–1871” – powstał on w 1873 r. na dawnym cmentarzu wojskowym. Położony
jest w pobliżu grobów ofiar Grudnia ’70. W 1980 r. stał się zastępczym miejscem pamięci i
pomnikiem ofiar, pod którym przez wiele lat palono znicze i składano kwiaty. Właśnie tam
wspomniano ofiary Grudnia ’70, których groby znajdują się poza Szczecinem. Modlitwę w
intencji ofiar oraz wszystkich innych nieżyjących uczestników protestów i strajku z lat
1970–1971, odmówił ks. prałat Aleksander Ziejewski. Współorganizatorem uroczystości był
NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego oraz Stowarzyszenie Społeczne
Grudzień’70/Styczeń’71.
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