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Prezentacja Nagrody im. Pawła Adamowicza za odwagę
i doskonałość w krzewieniu wolności, solidarności i równości przez 

Europejski Komitet Regionów we współpracy z Międzynarodową 
Siecią Miast Schronienia (ICORN) i miastem Gdańsk.

Prezydent Paweł Adamowicz został członkiem Europejskiego Komitetu Regionów w 2011 r.
i działał na rzecz wspierania solidarności, integracji migrantów i mniejszości, dialogu
ze społeczeństwem obywatelskim oraz propagowania praw podstawowych na szczeblu lokalnym. 
Po raz pierwszy został wybrany na prezydenta miasta Gdańsk w 1998 r. i piastował ten urząd
do 13 stycznia 2019 r., kiedy zginął z rąk zamachowca.

Był prawdziwym Europejczykiem, prezydentem miasta i wzorcowym obywatelem.  

Krzewiąc demokrację i reprezentując ją na szczeblu lokalnym, nawiązywał kontakt z tymi, których 
głos zbyt często się lekceważy, działał w duchu solidarności na rzecz potrzebujących i propagował 
różnorodność, która czyni miasta bardziej otwartymi i bogatszymi. Dzięki jego staraniom w 2017 r. 
miasto Gdańsk przyłączyło się do Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia (ICORN). 

Ustanowienie tej nagrody jest hołdem i wyrazem uznania dla wszystkich, którzy w odważny
i prawy sposób przeciwdziałają nietolerancji, radykalizacji postaw, mowie nienawiści, uciskowi
i ksenofobii. Dla tych, którzy promują równość szans, integrację społeczną i prawa podstawowe. Dla 
tych, którzy czerpią inspirację ze spuścizny Pawła Adamowicza i ją kontynuują. 

Nagroda jest promykiem nadziei dla wszystkich demokratycznie wybranych przedstawicieli, 
urzędników i zwykłych obywatelek i obywateli, którzy pomimo ryzyka krzewią demokrację
na szczeblu lokalnym, wspierając lepsze i bardziej otwarte społeczności.  

Będzie ona wyróżnieniem dla tych, którzy budują pomosty i obalają mury w poczuciu 
odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, torując drogę do przemian społecznych na rzecz 
najsłabszych i nie wzbraniając się przed pilną walką o prawa człowieka i podstawowe wolności
na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 

Będzie to sposób prezentacji spuścizny prezydenta Pawła 
Adamowicza wśród szerszego grona odbiorców, aby zainspirować 
polityków lokalnych i regionalnych w całej Europie i poza nią
do kontynuacji rozpoczętych przez niego działań. 
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