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Potrzebna Izba Pamięci upadłych zakładów, w Muzeum w Szczecinie
Nie tak dawno sztandary rybackiego PPDiUR Gryf i Transoceanu, zostały uroczyście przeniesione z siedziby Stella
Maris (gdzie były przechowywane) do Urzędu Morskiego w Szczecinie
Sztandary miały się stać zaczątkiem Izby Pamięci nieistniejących ﬁrm z branży morskiej w Szczecinie. Uważam, że
to dobry pomysł, lecz znaczących, upadłych zakładów, nie tylko gospodarki morskiej jest w Szczecinie więcej, więc
proponuję utworzenie w Muzeum Narodowym w Szczecinie Izby Pamięci znaczących kiedyś, ale po transformacji
ustrojowej upadłych i nieistniejących przedsiębiorstw i zakładów, nie tylko ku przestrodze, ale ku pamięci.
Za komuny Szczecin był prężnym ośrodkiem gospodarczym i przemysłowym, tętnił życiem zakładów
przemysłowych. Takie nieistniejące już zakłady i przedsiębiorstwa jak: Stocznia Szczecińska, Huta Szczecin,
Papiernia Skolwin, Cukrownia Szczecin, Fabryka kabli Załom, PPDIUR Gryf, Transocean, FSM Polmo, Chemitex
Wiskord, Cukiernia. Zakłady przemysłu odzieżowego: ZPO Dana i ZPO Odra, Zakłady Budowlane: KBO1, SPBO 2,
nadawały ton życiu miasta i województwa.

Dzisiaj wymienione wyżej ﬁrmy przeszły już do Legendy. I to jest najnowsza Szczecińska Legenda. Kilka lat temu.
opublikowałem na stronie mm.szczecin tekst "Czarna księga strat przemysłu wytwórczego w Szczecinie", w której
zaproponowałem wspólnie z internautami stworzenie listy upadłych i nieistniejących znaczących zakładów
przemysłowych (i nie tylko) Szczecina.

Internauci uzupełnili moją listę o następne upadłe zakłady i ﬁrmy. Ale to wszystko za mało, upadłe i nieistniejące
ﬁrmy miały swój dorobek, swój produkt, swoich pracowników, swoje osiągnięcia, sztandary i odznaczenia. Warto je
zebrać teraz, gdy jeszcze żyją ludzie którzy pracowali w tych zakładach, gdy jeszcze wiadomo gdzie
przechowywane są pamiątki: dokumenty, zdjęcia, tablice z nazwami ﬁrm, sztandary, typowe wyroby, maszyny,
urządzenia wyposażenia zakładów, czy mozaiki na murach zakładów (niczym szczątki berlińskiego muru).

A może w Muzeum Historii Szczecina czy Muzeum Przełomów, znalazłoby się miejsce na Izbę Pamięci, gdyż właśnie
przełom ustrojowy (wprowadzenie gospodarki rynkowej) spowodował upadek większości tych znaczących zakładów
i ﬁrm. Jedno jest pewne, już dzisiaj powinniśmy ogłosić zbiórkę pamiątek po upadłych zakładach i ﬁrmach i powinno
się tym zająć Muzeum Narodowe, Muzeum Historii Szczecina lub Muzeum Przełomów.. Nie pozwólmy na odejście w
niepamięć najnowszej szczecińskiej historii. Historia nawet niechlubna, pozostaje jednak naszą historią.
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