
Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/biezaca-dzialalnosc-biu/85086,49-rocznica-Grudnia-03970-Szczecin-16-17-listo
pada-2019.html
2023-05-23, 00:24

49. rocznica Grudnia '70 – Szczecin 16-17
listopada 2019

  

  

  

 

W przeddzień oficjalnych obchodów 49. rocznicy Grudnia ’70, pracownicy Oddziałowego
Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Szczecinie uczcili pamięć ofiar 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., także zmarłym w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.
Uczestnicy spotkania modlili się, składali kwiaty i palili znicze na kolejnych grobach osób
związanych z rewoltą grudniową.

Uroczystość zakończono przy Krzyżu Żelaznym „Pamięci żołnierzy z wojny francusko-
pruskiej 1870–1871”, położonym 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
rewolty i strajku z lat 1970–1971, odmówił ks. prałat Aleksander Ziejewski.

Współorganizatorzy uroczystości: NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego i
Stowarzyszenie Społeczne „Grudzień ’70 – Styczeń ’71”. W imieniu organizatorów kwiaty
złożył Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie dr Paweł Skubisz razem z naczelnikiem
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Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Krzysztofem Męcińskim oraz
Wiceprezesem Stowarzyszenia Społecznego „Grudzień ’70 – Styczeń ’71”. p. Grażyną
Adamską oraz Przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza
Zachodniego Mieczysławem Jurkiem.

 

 

 
 

Główne obchody 49. rocznicy rewolty grudniowej w
Szczecinie odbyły się we wtorek, 17 grudnia 2019 r. z
udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprzedziła je msza św. w intencji ofiar, którą odprawiono w kościele pw. św. Stanisława
Kostki przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 5. O godz. 11:45 złożono kwiaty pod tablicą „Pamięci
Poległych w Grudniu 1970 r.” przy bramie Stoczni Szczecińskiej. Prezydent Andrzej Duda w
przemówieniu stwierdził, że Grudzień ’70 to „pozostawiona bez wyciągnięcia konsekwencji
trauma i straszne świadectwo Polski po 1989 r.”. Odczytano również listy skierowane do
uczestników uroczystości przez marszałka senatu Tomasza Grodzkiego i premiera
Mateusza Morawieckiego. Spod stoczni uczestnicy obchodów wyruszyli w „Marszu Pamięci”
na pl. Solidarności, gdzie przy pomniku „Anioł Wolności” złożono kwiaty i odegrano hymn
„Szczeciński Grudzień”.

Współorganizatorami obchodów 49. rocznicy Grudnia ’70 byli: Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki, Miasto Szczecin, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Zarząd
Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego i Stowarzyszenie Społeczne „Grudzień
’70 – Styczeń ’71”.

Patronat Narodowy nad wydarzeniem w Stulecie Odzyskania Niepodległości objął
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Podczas uroczystości Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie reprezentowała
delegacja w składzie Dyrektor Oddziału dr Paweł Skubisz, naczelnik Oddziałowego Biura
Upamiętniania Walk i Męczeństwa Krzysztof Męciński oraz naczelnik Biura Badań
Historycznych dr.hab. Sebastian Ligarski
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