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Protokół  Nr  I/U/19
z  uroczystej sesji  Rady  Miasta  Szczecin

odbytej  w  dniu  05  lipca  2019  r.
w  sali sesyjnej (Szczecin,  pl.  Armii Krajowej  1)

Początek obrad w dniu 05 lipca 2019 r.:
- godz. 10.00
Zakończenie obrad:
- godz. 11.00

W dniu 05 lipca 2019 r. w sesji udział wzięli:
- Radni Rady Miasta Szczecin - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu.
- Prezydent Miasta i Jego Zastępcy – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu,
- dyrektorzy Urzędu Miejskiego w Szczecinie Zastępcy – lista obecności stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu,
- przewodniczący rad osiedlowych - lista obecności stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu,
- Dyrektorzy/Kierownicy Miejskich Jednostek Organizacyjnych - lista obecności 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu,
- Posłowie i Senatorowie - lista obecności stanowi załącznik nr 6 do protokołu,
- zaproszeni goście
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad powitała przybyłych na I uroczystą sesję Rady 
Miasta Szczecin: Ambasadorów Szczecina, radnych, Prezydenta Miasta i Jego 
Zastępców, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej - Tomasza Grodzkiego, Posła na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej - Piotra Misiło, zaproszonych gości i mieszkańców miasta.

Następnie Przewodnicząca obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdziła, że na sali jest quorum, zatem obrady Rady będą prawomocne. 
Oświadczyła, że w związku z tym otwiera I uroczystą sesję Rady Miasta Szczecin.

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad poprosiła wszystkich o powstanie 
i wprowadzenie sztandaru Miasta Szczecin przez poczet sztandarowy.

Poczet sztandarowy wprowadził sztandar Miasta.

Następnie Przewodnicząca obrad poprosiła o odegranie hejnału Miasta Szczecin.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad oświadczyła, że porządek obrad I uroczystej 
sesji jest następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
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2. Nadanie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina 2019”:
- Chórowi Akademii Morskiej w Szczecinie,
- Pawłowi Żuchowskiemu.

3. Zamknięcie obrad.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad:

2. Nadanie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina 2019”:

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad przypomniała, że tytuł Ambasador Szczecina 
przyznawany jest od 2000 roku w uznaniu za zasługi i osiągnięcia osobiste, które 
przyczyniły się do promocji naszego miasta, rozsławiając jego dobre imię i wizerunek 
w kraju i zagranicą.
Tytuł ten jest nadawany przez Prezydenta Miasta Szczecin i jest wyrazem uznania 
dla osób i instytucji, które zawsze z dumą i godnością reprezentują Szczecin.
W bieżącym roku do grona Honorowych Ambasadorów dołączą: Chór Akademii 
Morskiej w Szczecinie oraz Pan Paweł Żuchowski - dziennikarz, korespondent 
radiowy.

- Chór Akademii Morskiej w Szczecinie

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad poprosiła Panią Agatę Stankiewicz – Dyrektora 
Wydziału Kultury UM o wygłoszenie laudacji.

A. Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury:

"Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, 
Drodzy Laureaci Honorowego tytułu „Ambasador Szczecina 2019”, Szanowni 
Państwo i wszyscy zaproszeni Goście,

Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt i przyjemność przedstawienia Państwu 
pierwszego tegorocznego laureata Honorowego Tytułu „Ambasadora Szczecina”, 
którym jest Chór Akademii Morskiej w Szczecinie na czele z dyrygentką i dyrektor 
artystyczną Panią dr hab. Sylwią Fabiańczyk-Makuch.

Wielu z nas tu obecnych dobrze zna działalność artystyczną Chóru, jednakże 
pozwolę sobie w skrócie przypomnieć niektóre aspekty bogatej działalności Zespołu.

Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją dr hab. Sylwii Fabiańczyk-
Makuch istnieje na scenie muzycznej już od kilkunastu lat i bardzo szybko stał się 
wizytówką Miasta i Regionu, szerząc morską tradycję w kraju i poza jego granicami.

Ta blisko stuosobowa grupa, którą charakteryzuje i łączy harmonia oraz 
zamiłowanie i pasja do muzyki ma na swoim koncie setki występów, kilkanaście 
międzynarodowych tras koncertowych, kilkadziesiąt głównych nagród uzyskanych 
na prestiżowych festiwalach chóralnych w Polsce i za granicą, wydanych sześć płyt 
oraz liczne prawykonania dzieł muzyki współczesnej.

Repertuar zespołu jest niezwykle barwny i różnorodny znajdziemy w nim 
zarówno klasyczną literaturę chóralną, jak i muzykę popularną w oryginalnych 
aranżacjach.

Chór Akademii Morskiej reprezentował Nasze Miasto w wielu miejscach świata, 
koncertując i zdobywając uznanie jury oraz publiczności m.in.: w Kanadzie, 
Ekwadorze, Rosji, Turcji, Hiszpanii, Macedonii, na Malcie, Słowacji, we Włoszech 
i Francji czy Czechach.

W ostatnich latach Chór zdobył 55 głównych nagród festiwalowych 
w najważniejszych krajowych i międzynarodowych konkursach, w tym: 10 - krotnie 
Grand Prix (m.in. w Rosji, Słowacji, czy na Litwie), ponad 20 Złotych Medali, otrzymał 
także wiele uznaniowych nagród i wyróżnień przyznawanych przez instytucje 
kultury.
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Ostatnimi sukcesami Zespołu są: w 2018 roku I miejsce na Międzynarodowym
Festiwalu Chóralnym w Powell River w Kanadzie oraz w 2019 roku Grand Prix i 
Pierwsze miejsce w dwóch kategoriach na 47 Międzynarodowym Festiwalu 
Chóralnym Mundi Cantat w Ołomuńcu w Czechach.

Zespół prezentował również kilkanaście prapremierowych wykonań dzieł 
uznanych kompozytorów polskich, w tym także - związanych ze Szczecinem m.in.: 
prof. Marka Jasińskiego, Janusza Stalmierskiego Jacka Sykulskiego, Marka 
Czerniewicza, Marka Raczyńskiego, Bartosza Kowalskiego, Piotra Janczaka czy 
Piotra Brody.

Tegoroczny Laureat Honorowego tytułu Ambasadora Szczecina 2019 zapraszany 
był i jest do współpracy z wybitnymi artystami polskiej i zagranicznej sceny 
muzycznej, takimi jak: Krzysztof Penderecki, Andrea Bocelli, Krzesimir Dębski, Henri 
Seroka, Włodek Pawlik, Andrzej Smolik, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Kayah, Trebunie-
Tutki, zespół Kroke, Mikromusic, Kuba Badach.

Zespół jest także pomysłodawcą i autorem znanego szczecińskiej publiczności 
i cieszącego się dużą popularnością cyklicznego projektu pn. „Wspólne Brzmienia”. To 
nieszablonowa inicjatywa łączenia muzyki chóralnej z różnymi gatunkami 
muzycznymi, przedstawiona w formie barwnego widowiska, we współpracy 
z wyjątkowej klasy artystami. W ramach tego projektu w ostatnich dniach odbył się 
także Jubileusz 15-lecia działalności Chóru i mogliśmy uczestniczyć w koncercie pn. 
Chór Akademii Morskiej&Komeda Project, w którym oprócz naszego Laureata 
wystąpili Dorota Miśkiewicz i zespół uznanych muzyków jazzowych.

Ponadto Chór Akademii Morskiej wielokrotnie prezentował się szczecińskiej 
publiczności podczas Dni Morza, czy Finału Regat The Tall Ship Races.

Szanowna Pani dyrygent! to dla mnie wielki honor i przyjemność, móc tutaj złożyć 
podziękowanie dla Pani i wszystkich Chórzystów za ogromny wkład w budowanie 
marki Szczecina oraz promowanie Naszego Miasta jako silnego ośrodka chóralnego i 
muzycznego.

Wiem, że bez Pani pasji, zaangażowania, wiedzy merytorycznej, pracy 
pedagogicznej i wyjątkowego kontaktu z zespołem nie byłoby tylu sukcesów. Dzięki 
Pani talentowi Chór tworzy niepowtarzalne emocje na scenie, a tylko wtedy można 
osiągać wysoki poziom artystyczny i sięgać po najwyższe laury.

Warto w tym miejscu również wspomnieć o indywidualnych osiągnięciach Pani 
Dyrygent, jak choćby: liczne Nagrody dla najlepszego dyrygenta w wielu festiwalach, 
Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznawaną przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyplom Uznania Zasług dla Kultury i Promocji 
Województwa Zachodniopomorskiego, nagrody rektorskie Akademii Morskiej 
w Szczecinie, Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, czy też 
medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Zachodniopomorski Nobel w dziedzinie nauk 
artystycznych przyznany w 2018 roku.

Drodzy Laureaci!
Życzę wszystkim Państwu, aby entuzjazm twórczy towarzyszył Wam nieustająco, 

życzę także wielu kolejnych sukcesów artystycznych, realizacji wspaniałych 
projektów muzycznych oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

W imieniu nas wszystkich Gratuluję serdecznie tegorocznego wyróżnienia!"

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Chór Akademii Morskiej ma 
wielu miłośników i sympatyków. Bogaty i urozmaicony repertuar powoduje, że 
z roku na rok Chór zaskarbia uznanie nie tylko mieszkańców Szczecina, ale również 
melomanów w całej Polsce i poza jej granicami. Jedną z wiernych fanek jest Pani 
Halina Pieniak- Pionierka Szczecina, która zgłosiła kandydaturę Chóru Akademii 
Morskiej do tytułu Ambasadora Szczecina. Następnie Przewodnicząca obrad 
poprosiła panią Halinę Pieniak o zabranie głosu.

Halina Pieniak - pogratulowała wyróżnionym, a następnie wyrecytowała wiersz.
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Po wygłoszeniu laudacji Pan Piotr Krzystek - Prezydent Miasta złożył gratulacje i 
wręczył legitymację kwiaty, dyplom i ryngraf.

Dyrygent dr hab. Sylwię Fabiańczyk-Makuch w imieniu Chóru podziękowała za 
wyróżnienie.

- Paweł Żuchowski

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad poinformowała, że z uwagi na obowiązki 
zawodowe i pełnioną funkcję korespondenta Radia RMF FM w Stanach 
Zjednoczonych, Pana Pawła Żuchowskiego nie ma na uroczystości i poprosiła Pana 
Roberta Grabowskiego - rzecznika prasowego Szczecińskiej Agencji Artystycznej o 
wygłoszenie laudacji.

R. Grabowski - rzecznik prasowy Szczecińskiej Agencji Artystycznej wygłosił 
laudację, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Wyświetlono film, na którym Pan Paweł Żuchowski podziękował za wyróżnienie i 
przesłał pozdrowienia z Waszyngtonu.

Po wygłoszeniu laudacji Pan Piotr Krzystek - Prezydent Miasta złożył gratulacje i 
wręczył legitymację kwiaty, dyplom i ryngraf.

Danuta Żuchowska – mama Pana Pawła Żuchowskiego w imieniu syna
podziękowała za wyróżnienie.

T. Grodzki – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu Kapituły honorowego 
tytułu Ambasador Szczecina przekazał gratulacje Ambasadorom Szczecina 2019.

Przystąpiono do rozpatrywania punktu 3 porządku obrad:

3. Zamknięcie obrad.

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad zaprosiła wszystkich na złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Czynu Polaków na Jasnych Błoniach o godzinie 12.00.

Następnie Przewodnicząca obrad poprosiła wszystkich o powstanie, a poczet 
sztandarowy o wyprowadzenie sztandaru Miasta.

Poczet sztandarowy wyprowadził sztandar Miasta.

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad poinformowała, że porządek obrad sesji został 
wyczerpany i oświadczyła, że zamyka I uroczystą sesję Rady Miasta Szczecin.

Przewodnicząca obrad

Renata Łażewska
Protokołowała:

Edyta Sowińska


