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BRAMA STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ

NAJWYŻSZE KOSZTY 
UTRZYMANIA W POLSCE

WALCZYMY O PRZYSZŁOŚĆ MIASTA I REGIONU

NIE GODZIMY SIĘ NA: 

DOMAGAMY SIĘ: 

PODWYŻKI CZYNSZÓW 

DALSZĄ DEGRADACJĘ 
GOSPODARCZĄ REGIONU

PODWYŻKI CEN WODY, ŚMIECI 
I USŁUG KOMUNALNYCH

ZAMROŻENIE PŁAC NA 2013 ROK

LIKWIDACJĘ KOLEJNYCH MIEJSC 
PRACY (PKP CARGO, SANEPID)

RZETELNEGO DIALOGU SPOŁECZNEGO

SPECJALNEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCOWEGO 
NA RZECZ 
OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO POMORZA ZACHODNIEGO 

ODTWORZENIE PRODUKCJI STOCZNIOWEJ

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!!!PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!!!

17 GRUDNIA 2012, GODZ. 12:00
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Pomorze Zachodnie



GRUDZIEŃ 1970 – PAMIĘTAMY! 
GRUDNIEŃ 2012 – PROTESTUJEMY! 

 
42 lata temu na początku grudnia władze komunistyczne ogłosiły 

drastyczne podwyżki cen 45 artykułów, przede wszystkim żywnościowych. W 
odpowiedzi na to, robotnicy naszego miasta, głównie Stoczni Szczecińskiej, 
wyszli na ulice miasta. Władza użyła przeciwko nim broni. Podczas starć 
ulicznych zabitych zostało 16 osób. Dzisiaj, w innym już, demokratycznym 
kraju, sytuacja jest podobna. Prezydent wprowadza podwyżki, a Wojewoda 
pozwala na likwidację kolejnych zakładów pracy. Mówimy temu zdecydowane 
NIE!  

Dziś „Solidarność” Pomorza Zachodniego zaprasza wszystkich 
mieszkańców Szczecina na obchody 42. rocznicy Wydarzeń Grudniowych, 
które odbędą się 17 grudnia w Szczecinie. W tym roku, oddając cześć pamięci 
robotników zabitych tamtego tragicznego dnia, chcemy jednocześnie wyrazić 
swój sprzeciw wobec podwyżek wprowadzanych przez Prezydenta Miasta i 
szkodliwych działań Wojewody Zachodniopomorskiego, które godzą w nasz byt 
i przyszłość całego regionu.  Dlatego w tym dniu spotkamy się  przed bramą 
Stoczni Szczecińskiej, gdzie odmówimy wspólną modlitwę i złożymy kwiaty 
przy pomniku Ofiar Grudnia 70, a następnie przejdziemy ulicami Szczecina w 
manifestacji  przeciwko podwyżkom i degradacji Pomorza Zachodniego.  

Dlatego 17 grudnia udamy się przed Urząd Wojewódzki, gdzie wręczymy 
petycję z naszymi postulatami i sprzeciwem wobec likwidacji kolejnych miejsc 
pracy, braku dialogu społecznego i arogancji władzy oraz zażądamy 
specjalnego programu rządowego dla Pomorza Zachodniego. Następnie 
przed Urzędem Miasta będziemy protestować przeciwko niczym 
nieuzasadnionym  podwyżkom czynszów, podwyżkom cen wody, śmieci i 
usług komunalnych, które uderzą w kieszenie nas wszystkich. Nasz region 
systematycznie i konsekwentnie chyli się ku upadkowi, a władza nie ma 
pomysłu i odwagi, żeby ten proces zatrzymać. Dlatego musimy reagować! 

 
„SOLIDARNOŚĆ” W OBRONIE POMORZA ZACHODNIEGO! 

 
 Tak jak  42 lata temu szczecińscy robotnicy upomnieli się o godność i 
poziom życia ludzi pracy, tak my dzisiaj na ulicach miasta wyrazimy swój 
sprzeciw wobec bezlitosnych działań władzy. 17 grudnia 2012 r. będzie w 
naszym mieście dniem sprzeciwu wobec działań miejscowej władzy i dniem 
obrony Pomorza Zachodniego. Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Szczecina do wspólnego wystąpienia o przyszłość miasta i regionu.  
 

Spotkajmy się 17 grudnia o godz. 12 przed 
bramą Stoczni Szczecińskiej! 


