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Cena
starosty

Pawła Adamowicze
za statečnost a za mimořádné výsledky 

při podpoře svobody, solidarity a rovnosti

udělovaná Evropským výborem regionů v partnerství
s Mezinárodní sítí měst poskytujících útočiště a městem Gdaňsk

Starosta Paweł Adamowicz se stal členem Evropského výboru regionů v roce 2011. Zabýval se 
především otázkami posilování solidarity, integrace migrantů a menšin, dialogu s občanskou 
společností a prosazování základních práv v běžném životě. V roce 1998 byl poprvé zvolen 
starostou města Gdaňsk a zůstal jím až do své násilné smrti dne 13. ledna 2019.

Byl skutečným Evropanem a starostou svého města a také příkladným občanem. 

Při svém působení ve funkci představitele místní demokracie navazoval kontakt s těmi, kdo 
jsou až příliš často opomíjeni, dával najevo solidaritu vůči potřebným a propagoval rozmanitost, 
díky níž je naše společnost otevřenější a bohatší. Jeho zásluhou se město Gdaňsk v roce 2017 
připojilo k Mezinárodní síti měst poskytujících útočiště. 

Smyslem tohoto ocenění je vyjádřit úctu a uznání všem, kdo statečně a čestně bojují proti 
nesnášenlivosti, radikalizaci, nenávistným verbálním projevům, útlaku a xenofobii a hájí rovné 
příležitosti, sociální začleňování a základní práva. Těm, kdo smýšlejí stejně jako Paweł Adamowicz 
a kráčí v jeho šlépějích. 

Toto ocenění má být jasným poselstvím naděje pro všechny volené činitele, úředníky a 
řadové občany, kteří se přes veškerá rizika angažují ve prospěch lepší a otevřenější společnosti, a 
podporují tak fungování místní demokracie.  

Bude vyznamenáním pro ty, kdo s pevným vědomím odpovědnosti ve vztahu k příštím 
generacím budují mosty a boří zdi, kdo razí cestu společenským změnám na pomoc těm 
nejslabším a kdo se na místní, státní či mezinárodní úrovni vždy odhodlaně pouštějí do boje za 
lidská práva a občanské svobody. 

Jeho účelem je obeznámit s odkazem starosty Pawła 
Adamowicze širší veřejnost a pobídnout místní a regionální 
politiky v celé Evropě i v jiných částech světa, aby pokračovali 
v jeho díle.
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