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Gdańscy radni ponad podziałami oddali cześć zamordowanemu
prezydentowi miasta. Gdańszczanie czuwają
Radni trzech klubów w Radzie Miasta Gdańska oraz radni, którzy w niej zasiadali od 1990 roku
przybyli do Dworu Artusa, by podczas uroczystej sesji pożegnać zamordowanego w ostatnią
niedzielę prezydenta miasta Pawła Adamowicza.
Na uroczystej sesji Rady Miasta w Dworze Artusa zasiedli więc obok siebie radni klubu Pawła
Adamowicza, PO, PiS oraz dawni radni z partii tworzących niegdyś AWS, z SLD, z PC, z Unii
Demokratycznej (Wolności), Kończy się bowiem pewien etap gdańskiego samorządu, który
symbolizował Paweł Adamowicz, radny od 1990 roku. Od 1994 r. był on przewodniczącym
Rady Miasta Gdańska, a od 1998 roku prezydentem miasta. Zginął pchnięty nożem przez
mordercę, który uznał w chorym umyśle, że symbolizuje on znienawidzony przez sprawcę
porządek.
W Dworze Artusa zmarłego wspominali obecna przewodnicząca Rady Agnieszka Owczarczak,
były opozycjonista i minister, historyk Aleksander Hall i Bogdan Oleszek, który przez dwie
dekady przewodził pracom rajców. Wśród gości byli arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, biskup
Zbigniew Zieliński, wojewoda Dariusz Drelich i marszałek Mieczysław Struk, senatorzy
Sławomir Rybicki i Antoni Szymański.
-- To pierwsza uroczysta sesja tej kadencji i niewątpliwie najtrudniejsza, jaką przyjdzie mi
prowadzić. Wielu z nas żegna dzisiaj przyjaciela. Całe moje dorosłe, świadome życie polityczne
toczyło się obok niego, a nasze drogi często się przecinały ‒ powiedziała radna Owczarczak.
Aleksander Hall, w czasach opozycji demokratycznej mentor wielu późniejszych polityków i
samorządowców, założyciel Ruchu Młodej Polski, przypomniał ostatnie słowa Pawła
Adamowicza: Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem
solidarności. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdański jest
najcudowniejszym miastem na świecie. Aleksander Hall wspominał też, jakim człowiekiem
prywatnie był Paweł Adamowicz, nawiązywał do dzieła Solidarności od 1980 roku, wskazywał
na jego zaangażowanie w tworzenie ECS
Oświadczenie radnych Rady Miasta Gdańska:
Pogrążeni w ogromnym smutku, składamy dziś hołd zamordowanemu Prezydentowi
Miasta Gdańska Pawłowi Adamowiczowi.
Kiedy w 1990 roku został wybrany Radnym Miasta Gdańska rozpoczął swoją drogę
samorządowca. Szybko dał się poznać jako zdolny i gotowy do poświęceń dla sprawy
polityk, co dostrzegali wszyscy, którzy mieli okazję z Nim współpracować. Dlatego już w
1994 roku wybrano Go na Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Charyzma, jaką
się wyróżniał, oddanie naszemu Miastu i wizja Gdańska jako miasta nowoczesnego,
europejskiego, ale przede wszystkim przyjaznego mieszkańcom, spowodowała, że w
1998 roku ówczesna Rada Miasta Gdańska wybrała Pawła Adamowicza Prezydentem
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Miasta Gdańska.
W swoich wizjach i planach wybiegał często dużo dalej i śmielej niż inni. Przez ponad
dwadzieścia lat konsekwentnie budował nasz piękny Gdańsk, pragnąc, by wszyscy
mieszkańcy mogli czuć się ze swojego miasta dumni.
Drogę do jeszcze większej świetności Jego ukochanego miasta przerwał nagle
barbarzyński atak. Okrutny mord, który odebrał Gdańskowi Prezydenta, Człowieka
przyjaznego i otwartego na innych, a którego tragizm potęgowany jest jeszcze przez
dzień, w którym został dokonany. Dzień, kiedy mieszkańcy Gdańska ,,dzielili się
dobrem", jak w ostatnich słowach powiedział Prezydent Paweł Adamowicz.
Chcemy wspólnie, jako reprezentanci wszystkich sił politycznych reprezentowanych w
Radzie Miasta, podkreślić, że sprzeciwiamy się przemocy w każdej formie, bez względu
na motywacje, jakie mogą powodować jej sprawcami. Będziemy konsekwentnie
potępiali wszelkie akty terroru i nienawiści, niezależnie od tego, kto będzie za nimi stał.
Zobowiązujemy się, że wspólnie będziemy pracowali nad wyeliminowaniem wszelkich
objawów agresji z życia publicznego, w tym mowy nienawiści, co traktujemy jako
swoistą formę oddania hołdu Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi.
Przez wiele lat Prezydent Paweł Adamowicz był dumny ze swojego miasta. Dziś Gdańsk
jest dumny z Niego i Jego dokonań.
Oświadczenie zostało przyjęte jednogłośnie.
‒ Teraz nastąpi przemarsz do ECS, gdzie w ogrodzie zimowym gdzie będzie czekał pan
prezydent ‒ zakończyła sesję przewodnicząca Rady Miasta Gdańska.
Przypomnijmy, że 16 stycznia br. Komisarz Wyborczy wygasił mandat zamordowanego w
niedzielę 13 stycznia br. prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Tym samym wygasły też
mandaty jego zastępców.
Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki zaproponował objęcie stanowiska osoby pełniącej
obowiązki prezydenta Gdańska
Aleksandrze Dulkiewicz, dotychczasowej pierwszej zastępcy
prezydenta Gdańska. Jest ona córką Zbigniewa i Izabela Dulkiewiczów, uczestników w latach
70 duszpasterstwa akademickiego Górka u dominikanów i wychowanków o. Ludwika
Wiśniewskiego, którzy w 1979 r. zakładali Ruchu Młodej Polski.
Dulkiewicz otrzymała pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji. W czwartek, 17 stycznia po godz.
10 wojewoda Dariusz Drelich, przekazał Aleksandrze Dulkiewicz pełnomocnictwo do pełnienia
funkcji prezydenta Gdańska do momentu wyboru prezydenta miasta.
Od godz. 17 w czwartek w Europejskim Centrum Solidarności wystawiona została trumna śp.
Pawła Adamowicza. Setki osób ustawiło się w kolejce sięgającej daleko za bramę nr 2 dawnej
Stoczni Gdańskiej. Przed północą były to już tysiące tych, którzy ustawili się do trumny z ciałem
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śp. prezydenta Adamowicza wokół pomnika Poległych Stoczniowców i ECS, aż do ulicy bł. ks.
Jerzego Popiełuszki. Niektórzy czekali nawet pięć godzin. Czuwanie trwać ma całą noc i dzień
jutrzejszy.
ASG
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