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Cena
primátora

Pawła Adamowicza 
za odvahu a mimoriadny prínos

pri presadzovaní slobody, solidarity a rovnosti

Cenu udeľuje Európsky výbor regiónov
v partnerstve s medzinárodnou sieťou ICORN

a mestom Gdansk

Primátor Pawła Adamowicza sa stal členom Európskeho výboru regiónov v roku 2011 a vo svojej 
práci sa zameriaval na presadzovanie solidarity, integrácie migrantov a menšín, dialóg s občianskou 
spoločnosťou a podporu uplatňovania základných práv v praxi. Za primátora Gdanska bol prvýkrát 
zvolený v roku 1998 a v tejto funkcii pôsobil až do 13. januára 2019, keď sa stal obeťou vraždy.

Bol to skutočný Európan, hlava mesta a príkladný občan. 

Pri presadzovaní a zastupovaní demokracie na miestnej úrovni sa venoval tým, ktorí zostávajú 
často nepovšimnutí, prejavoval solidaritu s tými, ktorí sú v núdzi, a obhajoval rozmanitosť, vďaka 
ktorej je naša spoločnosť otvorenejšia a bohatšia. V roku 2017 sa mesto Gdansk jeho zásluhou stalo 
súčasťou Medzinárodnej siete miest poskytujúcich útočisko (ICORN). 

Zámerom tejto ceny je vzdať poctu a vyjadriť uznanie každému, kto odvážne a čestne bojuje proti 
neznášanlivosti, radikalizácii, nenávistným prejavom, útlaku a xenofóbii, presadzuje rovnaké príleži-
tosti, sociálne začlenenie a základné práva a inšpirovaný odkazom Pawła Adamowicza kráča v jeho 
šľapajach. 

Cena je jednoznačným signálom nádeje pre všetkých volených zástupcov, úradníkov a bežných 
občanov, ktorí napriek rizikám zasvätili svoj život fungovaniu demokracie na miestnej úrovni a 
zasadzujú sa za lepšie a otvorenejšie komunity.  

Ocení tých, ktorí sa usilujú preklenúť priepasti a odstrániť bariéry, pretože sa cítia byť zodpovední 
za budúce generácie: ľudí, ktorí pripravujú cestu spoločenským zmenám v prospech najzraniteľnej-
ších z nás, a pritom sa nevyhýbajú žiadnemu naliehavému zápasu v boji za ľudské práva a občianske 
slobody, či už na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. 

Cena umožní predstaviť odkaz primátora Pawła Adamowicza 
širšiemu publiku a jej cieľom je inšpirovať miestnych a regionálnych 
politikov v celej Európe i mimo nej, aby pokračovali v práci, ktorú on 
začal.
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