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Odsłonięcie tablicy poświęconej Janowi
Wojtowiczowi – Stargard, 28 czerwca 2021
28 czerwca o godzinie 12 w Stargardzie odsłonięto tablicę
pamiątkową poświęconą Janowi Wojtowiczowi,
westerplatczykowi, więźniowi niemieckiego obozu
koncentracyjnego Bergen-Belsen. Fundatorem tablicy jest
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.
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Jan Wojtowicz (1915-1991) po II wojnie światowej mieszkał w Stargardzie, w tym długie lata
w kamienicy przy ul. Marii Konopnickiej 15, gdzie dzisiaj odsłonięto wspomnianą tablicę. W
uroczystości wzięli udział m.in. dr Paweł Skubisz, dyrektor szczecińskiego oddziału IPN,
wraz ze współpracownikami, członkowie rodziny Jana Wojtowicza, Rafał Zając, prezydent
Stargardu, jego zastępca Piotr Mync, Iwona Wiśniewska, starosta stargardzki, płk Roman
Łytkowski, dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej, mjr Mariusz Bardyga, zastępca
dowódcy dywizjonu przeciwlotniczego 12 Brygady Zmechanizowanej, ksiądz Krzysztof
Wąchała, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Stargardzie, oraz Monika Kieliszak, dyrektor
Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie.

Po uroczystości udano się na Cmentarz Komunalny, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze
na grobie Jana Wojtowicza.

Jan Wojtowicz urodził się w 1915 roku w Karsach Małych w ówczesnym powiecie buskim.
Przed powołaniem do wojska pracował w cegielni. Od marca 1938 roku w wojsku, służył w
4 Pułku Piechoty w Kielcach. Na Westerplatte przybył 31 marca 1939 roku w stopniu
legionisty, a 21 sierpnia tego roku został awansowany do stopnia starszego legionisty.
Uczestniczył w obronie placówki „Łazienki”. Po upadku Westerplatte trafił do obozu
jenieckiego w Stalagu I A, skąd uciekł zimą 1940 roku. Niebawem złapany, został odesłany w
głąb Rzeszy i osadzony w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen. Przebywał tam do końca
wojny. W 1947 roku powrócił do Polski i osiedlił się w Stargardzie. Kształcił się w Rzemieślniczej
Szkole Kolejowej, zdobywając zawód ślusarza. Był kolejno ślusarzem, starszym rzemieślnikiem i
mistrzem. Przez 22 lat kierował brygadą pracy socjalistycznej, chociaz sam był bezpartyjny. W
1974 roku przeszedł na emeryturą. Był odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti
Militari.

 


