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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie uczczenia wydarzeń Grudnia 1970 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2015 r. poz. 1515, ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

Preambuła

Uznając zryw robotniczy mieszkańców Szczecina w grudniu 1970 roku za kluczowe wydarzenie w 
nowoczesnej historii miasta, oddziałujące na społeczność Szczecina w kolejnych latach, 
kształtujące tożsamość lokalną, a także przyjmując szczecińskie wydarzenia za jedne z 
najważniejszych w czasie walki o prawa jednostki i wolności obywatelskie w Polsce, dla uczczenia 
pamięci ofiar, uczestników i przywódców strajków z grudnia 1970 r. i stycznia 1971 r., Rada 
Miasta Szczecin postanawia przyjąć dzień 17 grudnia każdego roku za datę oficjalnych obchodów 
rocznicowych.

§ 1. Dzień 17 grudnia każdego roku ustanawia się „Dniem Wspomnienia Ofiar Robotniczego 
Zrywu Szczecińskiego Grudnia 1970 r.”.

§ 2. Dla uczczenia rocznicy, w dniu 17 grudnia, na terenie Gminy Miasto Szczecin organizowane 
będę obchody „Dnia Wspomnienia Ofiar Robotniczego Zrywu Szczecińskiego Grudnia 1970 r.”, który 
stanowił będzie główną oś propagowania wiedzy i idei wolnościowych wśród mieszkańców 
Szczecina.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W bieżącym roku przypada czterdziesta piąta rocznica manifestacji mieszkańców Szczecina, która
została brutalnie spacyfikowana przez siły bezpieczeństwa PRL. W ciągu dwóch tragicznych dni 17 i
18 grudnia 1970 r. zginęło 16 osób, a wiele zostało rannych.
Bunt mieszkańców miasta przeciwko realiom komunizmu oraz upomnienie się o wolność Polski stał
się kluczowym elementem budowy tożsamości mieszkańców Szczecina.
Szczeciński Grudzień 70' przerodził się następnie w zorganizowany bunt robotników, w postaci
strajku w grudniu 1970 i strajku w styczniu 1971 r. Sposób ich zorganizowania, sformułowania
postulatów strajkowych oraz wyłonienie przywódców stanowiło ogromne zaskoczenie dla władzy
komunistycznej. Szczecińskie strajki z przełomu 1970 r. i 1971 r. stanowiły fundament, na którym
przeprowadzono późniejsze protesty robotnicze w sierpniu 1980 r., w wyniku których powstał
NSZZ "Solidarność", ruch społeczny, który wywalczył dla Polski niepodległość.
Przez cały dotychczasowy okres szczecinianie czcili pamięć o ofiarach Grudnia 70'. Czynili to już w
okresie PRL wbrew zakazom.
Reprezentując Gminę Miasto Szczecin jesteśmy przekonani, że kultywowanie pamięci o Grudniu 70'
jest jednym z najważniejszych zadań w budowaniu tożsamości mieszkańców naszego miasta.
Stąd też podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za uzasadnione.
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