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Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 40.
rocznicę utworzenia Wolnych Związków
Zawodowych Pomorza Zachodniego – Gryfino, 11
października 2019 r

  

  

  

  

  

 

Na budynku mieszkalnym przy ul. Słowiańskiej 5 w Gryfinie została odsłonięta tablica
upamiętniająca 40. rocznicę utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Pomorza
Zachodniego. Warto zaznaczyć, że były one trzecią – po Śląsku i Gdańsku – udaną
inicjatywą utworzenia niezależnych od władz związków zawodowych. 11 października 1979
r. dziesięć osób z Gryfina i Szczecina podpisało Deklarację Komitetu Założycielskiego,
podając swoje imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania, narażając się tym samym na
represje ze strony aparatu bezpieczeństwa. Wśród nich byli m.in. Stefan K. Kozłowski,
Zdzisław Podolski czy bracia Jan i Mirosław Witkowscy. Działacze WZZ kolportowali prasę
drugoobiegową i ulotki, wydawali własne pismo „Robotnik Szczeciński”, przypominali o
ofiarach Grudnia 1970 r., rozwieszali plakaty z okazji różnych świąt patriotycznych,
współtworzyli projekt Karty Praw Robotniczych. Wszystkie ich działania służyły walce o
prawa pracownicze oraz przywracaniu pamięci historycznej.

Upamiętnienie zostało umieszczone na bloku, w którym – w mieszkaniu małżeństwa Jana i
Mirosławy Witkowskich – w latach 1977–1980 odbywały się spotkania opozycjonistów, w
tym członków-założycieli Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego.

Tablicę odsłonili: prezes IPN dr Jarosław Szarek, dyrektor Oddziału IPN Szczecin dr Paweł
Skubisz oraz świadkowie historii: Zbigniew Jakubcewicz, Stefan K. Kozłowski oraz bracia Jan
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i Mirosław Witkowscy.

Projekt tablicy opracowali: Marzena Szulc i Rafał Raniowski z Oddziałowego Biura
Upamiętniania Walk i Męczeństwa przy współpracy z Oddziałowym Biurem Badań
Historycznych IPN w Szczecinie.

 

Uroczystość została zorganizowana przez pion upamiętnień szczecińskiego Oddziału IPN
przy wsparciu asystenta prasowego, Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej oraz
wieloosobowego stanowiska ds. poszukiwań i identyfikacji.

W ramach obchodów 40. rocznicy utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Pomorza
Zachodniego Oddziałowe Biuro Badań Historycznych przygotowało również panel
historyczny, pokaz filmu Przebudzenie oraz dyskusję ze świadkami historii.


