
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

upamiętniająca Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska (1965-2019) 

14 stycznia 2019 roku zmarł w wyniku ciężkich ran zadanych przez zamachowca Paweł 

Adamowicz długoletni Prezydent Gdańska, samorządowiec i działacz demokratycznej 

opozycji. Zginął po ataku w czasie wystąpienia na zgromadzeniu publicznym w Gdańsku, na 

którym jego mieszkańcy wyrażali swoją solidarność z potrzebującymi w naszym kraju. Ta 

tragiczna śmierć wstrząsnęła Polską i odbiła się szerokim echem za granicą, wywołując 

współczucie dla Bliskich Zmarłego Prezydenta oraz powszechne potępienie zbrodni, której 

padł ofiarą. 

Paweł Adamowicz był działaczem opozycji demokratycznej w okresie PRL-u, stał na 

czele strajku studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim w maju 1988 r. Od początku lat 90. 

aktywnie uczestniczył w życiu publicznym, jako prorektor ds. studenckich, radny, a następnie 

przewodniczący Rady Miasta, by w 1998 r. objąć urząd prezydenta miasta Gdańska, który 

piastował nieprzerwanie przez kolejne 2 dekady. Politycznie kształtowały go środowiska 

Ruchu Młodej Polski i gdańskich liberałów. Jednak nade wszystko ukształtowała go wielka 

epopeja „Solidarności”, którą otworzył strajk sierpniowy. 

Budował przyszłość Gdańska, nie zapominając, jak ważne dla współczesnych są historia 

i korzenie. Świadomy, że dzieło „Solidarności” ma wymiar uniwersalny, którego nie można 

roztrwonić ani o którym nie można zapomnieć, zaangażował się w tworzenie Europejskiego 

Centrum Solidarności. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla zasług Pana Prezydenta Pawła 

Adamowicza, które położył w swojej działalności publicznej.  

Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o poszanowanie demokratycznych metod oraz 

okazywanie wzajemnego szacunku przez wszystkich uczestników życia publicznego 

w Polsce. Wyrażamy głębokie przekonanie, że tylko pod tym warunkiem można służyć 

godnie i skutecznie dobru wspólnemu i budowie pomyślności Naszej Ojczyzny.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 
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