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Protokół  Nr  V/U/17 
z  uroczystej  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  05  lipca  2017  r. 
w  sali sesyjnej (Szczecin,  pl.  Armii Krajowej  1) 

 
 
Początek obrad w dniu 05 lipca 2017 r.: 
- godz. 9.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 10.00 
 
 
W dniu 05 lipca 2017 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, 
- Dyrektorzy/Kierownicy Miejskich Jednostek Organizacyjnych, 
- zaproszeni goście 
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie i 
wprowadzenie sztandaru Miasta Szczecin przez poczet sztandarowy. 
 
Następnie Przewodniczący obrad poprosił o odegranie hejnału Miasta Szczecin. 
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na V uroczystą sesję Rady 
Miasta Szczecin: osoby wyróżnione Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina, 
Ambasadorów Szczecina, radnych, Prezydenta Miasta i Jego Zastępców, dzieci i 
nauczycieli z Polskiej Szkoły Podstawowej w Rakańcach i Solecznikach, 
zaproszonych gości i mieszkańców miasta. 

Następnie Przewodniczący obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdził, że na sali jest quorum, zatem obrady Rady będą prawomocne. 
Oświadczył, że w związku z tym otwiera V uroczystą sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad oświadczył, że porządek obrad V uroczystej 
sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina: 

− Zespołowi Wokalnemu "Filipinki" 
− Fundacji Polskich Wartości organizatorowi akcji "Paczka dla Rodaka i 

Bohatera na Kresach" 
− Księdzu Tomaszowi Kancelarczykowi 

3.Nadanie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina 2017”: 
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− prof. dr hab. Leszkowi Żebrowskiemu 
− Leszkowi Hermanowi 

4. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina: 
 

− Zespołowi Wokalnemu "Filipinki" 
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad poprosił dr Bartosza Wójcika Prezesa 
Stowarzyszenia OFFicyna o wygłoszenie laudacji na cześć Zespołu Wokalnego 
"Filipinki". 
 
dr Bartosz Wójcik Prezesa Stowarzyszenia OFFicyna: "Szanowny Panie 
Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni Rady Miasta, Laureaci 
Honorowego Tytułu „Ambasador Szczecina 2017” i laureaci medalu za 
zasługi dla Miasta Szczecina, Szanowni Państwo i Drodzy goście, 
przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a równocześnie przyjemność przedstawienia 
Państwu sylwetki odznaczonych medalem miasta Szczecin, pierwszego polskiego 
girlsbandu – szczecińskich „Filipinek”.  

Większość z nas doskonale zna działalność zespołu. Jednakże pozwolę sobie 
w skrócie przypomnieć niektóre aspekty z bogatej działalności jednego z 
najpopularniejszych zespołów XX-wiecznego Szczecina.  
FILIPINKI 
Zespół powstał w 1959 roku w szczecińskim Technikum Handlowym. W ciągu 
piętnastu lat istnienia Filipinki osiągnęły zawrotny sukces. Dały około 4 tys. 
koncertów w Polsce, Szwecji, USA, Kanadzie, Anglii, a także w NRD, Związku 
Radzieckim, Czechosłowacji i Bułgarii. Wydały kilkanaście płyt (m.in. w USA i ZSRR) 
- przy czym tylko pierwsze trzy sprzedały się w nakładzie niemal miliona 
egzemplarzy, o czym na swoich łamach informował w 1974 r. amerykański tygodnik 
muzyczny "Billboard". 

Zespół powstał w szkole, która przygotowywała swoich uczniów do zupełnie 
innego zawodu. Jednak siedem przyszłych księgowych znalazło w sobie tyle energii, 
by śpiewem rozsławiać nasze miasto. Przypomnijmy, że już w 1962 roku – czyli w 
niespełna trzy lata od założenia zespołu –  Filipinki nagrywają swoją pierwszą płytę. 
Polskie Radio zaczyna nadawać ich utwory na swoich antenach, młode gwiazdy 
nagrywają programy telewizyjne w Polsce i Niemczech. Już w 1964 roku okrzyknięte 
zostają najlepszym zespołem roku. Ich kolejne dwie płyty sprzedają się w 700 
tysiącach egzemplarzy, co dziś oznaczałoby co najmniej diamentową płytę. Co 
niezwykłe, dziewczęta z Technikum Handlowego rozwijają karierę, nie zaniedbując 
swoich obowiązków szkolnych. 

Ich sława obiegła cały świat, a tym samym o naszym mieście ten świat 
usłyszał. Kiedy kilka lat temu grupa szczecińskich podróżników trafiła do 
gruzińskiego Batumi, ze zdziwieniem odkryła, że całe miasto zna i wciąż nuci jedną z 
piosenek Filipinek, noszącą  w tytule nazwę stolicy regionu Batumi właśnie. Takie 
filipinkowe historie możnaby mnożyć. 

 Zespół Filipinki był pierwszą polską grupą młodzieżową, która zyskała 
popularność nie tylko wśród swoich rówieśników, ale wśród wszystkich pokoleń 
odbiorców. Podbijały serca słuchaczy na wiele lat przed zjawiskiem wykreowanym 
przez fachowców od marketingu – tworzeniem zespołów młodych chłopców 
(boysbandów) lub młodych dziewcząt (girlsbandów). Filipinki powstały w sposób 
naturalny, a ich sukces nie uderzył im do głowy. Aż do dziś.  
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Fakt, iż siedem skromnych, sympatycznych dziewcząt śpiewało nowocześnie i 
bez maniery, spodobało się słuchaczom. Pokochali oni Filipinki za jakość muzyki, za 
ich wdzięk i za to, że śpiewanie traktowały jak wspaniałą przygodę, którą 
przeżywały z prawdziwą radością.  

I choć Filipinki ostatni raz zaśpiewały 37 lat temu, legenda pozostaje żywa. Na 
spotkania z nimi do dziś przychodzą tłumy dawnych i nowych wielbicieli. Ich 
niezwykła historia wciąż inspiruje, a ich piosenki regularnie pojawiają się w 
kolejnych interpretacjach. Kilka lat temu ukazała się monografia zespołu, napisana 
przez jednego z najpoczytniejszych współczesnych polskich pisarzy i jednocześnie 
jedno z Filipinkowych dzieci – Marcina Szczygielskiego. Dokumentuje ona i 
jednocześnie ukazuje w pełnej krasie zawrotną i niezwykłą historię zespołu. 

Potwierdza ona, że Filipinki to znak firmowy naszego miasta.  
Swoją obecnością zaszczyciły nas dziś: 
Iwona Racz-Szczygielska 
Elżbieta Klausz 
Zofia Bogdanowicz-Kasprzyk 

Szanowne Laureatki, Szanowni Laureaci i Odznaczeni, Szanowni Państwo! 
Jestem przekonany o trafności i zasadności wyboru Filipinek do tego 

zaszczytnego odznaczenia. Z ogromną przyjemnością gratuluję go Filipinkom – jak i 
naszemu miastu, że może tym medalem dopisać tak ważny rozdział historii kultury 
miasta Szczecina." 
 
Prezydium Rady Miasta dokonało wręczenia medalu, dyplomu i kwiatów Pani Zofii 
Bogdanowicz-Kasprzyk, Pani Elżbiecie Klausz, Pani Iwonie Racz-Szczygielskiej 
 
Iwona Racz-Szczygielska - w imieniu koleżanek z Zespołu Wokalnego Filipinki 
podziękowała za wyróżnienie. 
 

− Fundacji Polskich Wartości organizatorowi akcji "Paczka dla Rodaka 
i Bohatera na Kresach" 

 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad poprosił radnego Marka Duklanowskiego 
o wygłoszenie laudacji. 
 
M. Duklanowski - wygłosił laudację na cześć Fundacji Polskich Wartości 
organizatorowi akcji "Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach". Stwierdził, że ta 
historia pokazuje jak czasami przypadek rządzi w życiu, ale z tym przypadkiem się 
współpracuje i z tego wszystkiego rodzi się rzecz prawdziwie wielka, bo taką rzeczą 
wielką jest to co Panowie Wojciech Woźniak i Łukasz Szełemej od kilku lat 
organizują w ramach akcji o nazwie "Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach". 
Wojciech Woźniak urodził się prawie 50 lat temu w Szczecinie. Rodzice to ludzie 
związani z Solidarnością. Tacy cisi bohaterowie, którzy nigdy nie wypinali piersi po 
ordery. Od nich Wojtek uczył się miłości do Ojczyzny i tego, że warto dobrze i ciężko 
pracować. Jako kilkunastoletni chłopak angażował się w działania opozycyjne. 
Najpierw z rodzicami w podziemnej Solidarności, a potem już samodzielnie w 
Federacji Młodzieży Walczącej oraz Ruchu Wolność i Pokój. W listopadzie 1987 roku 
zostaje aresztowany za odmowę służby wojskowej i skazany na dwa lata i trzy 
miesiące więzienia. Na wolność wychodzi 22 lipca 1988 roku. Rozpracowywany jest 
przez tajne służby PRL, a dzisiaj jest sołtysem w Przecławiu. Odznaczony jest 
Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Krzyżem Wolności Solidarności oraz 
Złotą Odznaką Gryfa Pomorskiego. 
Łukasz Szełemej to przede wszystkim fotograf pracujący przez wiele lat m.in. dla 
Polskiego Radia Szczecin, Gazety Polskiej, ale również współpracujący z Agencją 
Associated Press. Z wykształcenia jest informatykiem, ukończył studia doktoranckie 
na ZUT podczas, których opublikował artykuł o metodach ekstrakcji wiedzy w 
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serwisach WWW. Na szczęście robi zdjęcia i ma czas dla "Paczki dla Rodaka 
i Bohatera na Kresach". 
Radny omówił historię "Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach" i podziękował 
organizatorom za znakomite rozsławianie Szczecina. 
 
Prezydium Rady Miasta dokonało wręczenia medalu, dyplomu i kwiatów na ręce 
Wojciecha Woźniaka Prezesa Fundacji Polskich Wartości oraz Łukasza Szełemeja. 
 
Wojciech Woźniak - Prezes Fundacji Polskich Wartości podziękował za wyróżnienie. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Panią Teresę Dulko 
ze Szkoły Podstawowej w Rakańcach. 
 
T. Dulko - w imieniu uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Rakańcach 
pogratulowała Fundacji Polskich Wartości i podziękowała za pamięć o ich szkole i za 
niesione wsparcie. 
 

− Księdzu Tomaszowi Kancelarczykowi 
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad poprosił Pawła Majewicza Prezesa Fundacji 
Civitas Christiana o wygłoszenie laudacji na cześć Księdza Tomasza Kancelarczyka. 
 
Paweł Majewicz - Prezes Fundacji Civitas Christiana przedstawił postać Księdza 
Tomasza Kancelarczyka. Urodził się 12 sierpnia 1968 r. w Pełczycach. Tam spędził 
dzieciństwo oraz ukończył Szkołę Podstawową. Edukację na poziomie szkoły 
średniej rozpoczął w technikum w Choszcznie. Została ona przerwana sprawą 
sądową w trybie przyspieszonym za malowanie antyustrojowych haseł. Mimo 
kurateli służby bezpieczeństwa ukończył edukację w miejscowości Kamień Mały 
zdaniem matury z bardzo dobrymi wynikami. Po zdanej maturze wyprowadził się do 
Szczecina aby rozpocząć studia na Akademii Rolniczej. Jednak bardzo szybko zdał 
sobie sprawę, że przypadkowy wybór kierunków studiów nie może stać się wyborem 
życiowym. Po kilku miesiącach opuścił mury uczelni. W 1989 roku znalazł się w 
Wałczu w Jednostce Wojsk Łączności Specjalnych. W tak zaskakujących 
okolicznościach narodziło się powołanie do kapłaństwa. Po zakończeniu służby 
wojskowej podejmował liczne prace zlecone m.in. w papierni, w stoczni i handlu, 
również ulicznym. Wszystko się zmieniło gdy doświadczył nieodpartego 
przeświadczenia, że właśnie w stanie duchownym będzie szczęśliwy. Doprowadziło 
go to w 1993 roku do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w 
Szczecinie. Na drodze do kapłaństwa spotkał Wspólnotę Wiara i Światło. W sposób 
definitywny zaważyło to na Jego życiowej postawie i późniejszym zaangażowaniu w 
obronę życia. Święcenia Kapłańskie przyjął w dniu 29 maja 1999 roku. Po 
przeniesieniu do Parafii pw. Św. Ottona w Szczecinie został Asystentem Kościelnym 
Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, które od 2001 roku organizowało 
Szczeciński Marsz dla Życia. Jest on publiczną demonstracją obrońców życia 
człowieka, która ma na celu zamanifestowanie uznania wartości życia ludzkiego od 
poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania. Przejście ulicami 
miasta jest zarazem złożeniem świadectwa zaangażowania uczestników Marszu w 
walkę o prawo do życia dla osób najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Poprzez 
swój wydźwięk społeczny marsz skierowany jest na zewnątrz do opinii publicznej, 
ale ma również znaczenie dla jego uczestników, gdyż jest doświadczeniem wspólnoty 
i siły osób o wspólnych wartościach. Pierwszy Szczeciński Marsz dla Życia odbył się 
w 2002 roku i uczestniczyło w nim około 20 osób. Obecnie to co rocznie około 20 
tysięcy uczestników. Marsz dla Życia wpisał się już na stałe w kalendarz dużych i 
znaczących wydarzeń w Szczecinie. Z racji, że coraz częściej do organizatorów 
Marszu dla Życia były kierowane prośby o pomoc w ratowaniu nienarodzonych 



 5

dzieci zagrożonych aborcją, a także tym narodzonym będącym w trudnych 
warunkach materialnych w 2012 roku została powołana do życia Fundacja Małych 
Stópek. Ksiądz Tomasz był jej współzałożycielem i od tego czasu stoi na jej czele. 
Początkowo jej głównym celem była organizacja Marszu dla Życia oraz promocja 
duchowej adopcji dziecka poczętego. Obecnie działania Fundacji mają znacznie 
szerszy zakres. Obejmują całoroczną formację i edukację młodzieży, kształtowanie 
opinii publicznej oraz pomoc matkom, które zrezygnowały z zamiaru aborcji i 
urodziły swoje dziecko. Działania te dotyczą nie tylko terenu Szczecina, ale i całej 
Polski, a wiele inicjatyw ma zasięg międzynarodowy. Ksiądz Tomasz Kancelarczyk i 
Szczeciński Marsz dla Życia stał się swoistą marką Szczecina. Marsz jest wzorem 
dla innych miast, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dzisiejsze wyróżnienie dla 
księdza Tomasza Kancelarczyka jest uznaniem Jego pracy w przestrzeni społecznej 
naszego miasta, regionu i całego kraju. Na ręce księdza Tomasza złożył serdeczne 
podziękowania za jego pracę na rzecz innych, a zwłaszcza tych najbardziej 
potrzebujących i najbardziej bezbronnych. 
 
Prezydium Rady Miasta dokonało wręczenia medalu, dyplomu i kwiatów Księdzu 
Tomaszowi Kancelarczykowi. 
 
Ksiądz Tomasz Kancelarczyk - podziękował za wyróżnienie. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 

3. Nadanie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina 2017”: 
 

− prof. dr hab. Leszkowi Żebrowskiemu 

M. Bagiński – Przewodniczący obrad poprosił Pana Andrzeja Błażejczyka - mgr 
sztuki art. plastyka o wygłoszenie laudacji na cześć prof. dr hab. Leszka 
Żebrowskiego. 
 
Andrzej Błażejczyk - "Szanowny Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, 
Szanowni Radni, Laureaci Honorowego tytułu “Ambasador Szczecina 2017”, 
Szanowni Państwo i Drodzy Goście. 
 
Obaj dzisiejsi Ambasadorowie niosą po kraju i po świecie wieść o naszym mieście, 
jego kulturze oczami wyobraźni... Niezwykłymi obrazami i grafikami... Obrazami 
zaszyfrowanymi tysiącami liter... Na długo pozostającymi w pamięci... 
 
Szanowni Państwo! 
 

przypadł mi zaszczyt i zarazem wielka przyjemność przedstawienia Państwu 
sylwetki laureata Honorowego tytułu “Ambasador Szczecina 2017” - Prof. Leszka 
Żebrowskiego, którego osobiście rekomendowałem.  

Wielu z nas, obecnych na tej sali, znają twórczość Profesora, ale pozwolę sobie 
na przytoczenie niektórych faktów z jego twórczości . 
Bardzo znany i rozpoznawalny polski artysta - malarz, rysownik, grafik, plakacista - 
profesor “belwederski”, nauczyciel akademicki w naszej Akademii Sztuki, od lat 
osiągający międzynarodowe sukcesy. Jednocześnie człowiek niezwykle skromny, 
romantyczny, o bogatej osobowości, ogromnej wiedzy historycznej - nie tylko o sztuce. 
Jest do tego niezwykle pracowity - kochający to co robi... Ostatnia, wystawa 
kwietniowa, „Kobieta w plakacie Leszka Żebrowskiego” w naszej Filharmonii 
Szczecińskiej była znaczącym wydarzeniem kulturalnym w naszym mieście.  
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Jego twórczość została „pobudzona do istnienia” - jak sam mówi - już w 
młodości przez wielkiego Francuza Toulouse-Lautreca. Zawiera się gdzieś pomiędzy 
Jackiem Malczewskim, Witkacym a Franciszkiem Starowieyskim. Stworzył własny, 
niepowtarzalny styl doskonale rozpoznawalny w grafice i w plakacie. 

Szczecinianin - tu ukończył Liceum Plastyczne, a po studiach w Gdańsku 
wraca do Szczecina i tu tworzy. Jego prace stanowią dojrzałą formę szkoły polskiego 
plakatu tak przecież znaną i cenioną w całym świecie współczesnej sztuki. Bardzo 
lubiany przez swoich studentów i pedagogów w swej macierzystej uczelni - Akademii 
Sztuki w Szczecinie. Autor kilkuset - ponad 500 wydanych w technice offsetu w 
dużych nakładach plakatów kulturalnych - głównie teatralnych, muzycznych i 
filmowych. Jego wypowiedzi społeczno - polityczne w plakacie zostały także 
dostrzeżone i wielokrotnie nagrodzone. Pan Profesor brał udział w ponad 250 
wystawach zbiorowych i indywidualnych. Ma na koncie wiele plakatów promujących 
festiwale, wydarzenia muzyczne i filmowe w USA i w Europie. 
W USA posiada swoje “fankluby” m.in. w Chicago, w Teksasie (Dallas i Austin), w 
Pensylwanii, w Berlinie, w Chinach, a także w Polsce – w Krakowie, Wrocławiu, 
Poznaniu, Warszawie i oczywiście w Szczecinie. 
Prace Profesora są w zbiorach wielu galerii i muzeów, w Europie i na świecie, a także 
u wielu indywidualnych fanów. Obok plakatu dostrzegamy w twórczości Pana 
Leszka Żebrowskiego grafiki i obrazy na płótnie. 

Z pewnością Państwo dostrzegli wielki plakat na ścianie budynku przy Bramie 
Portowej, który promował nowo powstającą Akademię Sztuki. - To ten właśnie  
budynek opisany został przez pana Leszka Hermana w powieści “Sedinum 
Wiadomość z podziemi”, któremu serdecznie gratuluję dzisiejszego, honorowego 
wyróżnienia i w pełni popieram decyzję Kapituły. 
Pan Profesor swoją “szczecińskość” zawsze podkreśla w swoich licznych spotkaniach 
artystycznych. Twórczość Pana Profesora jest olbrzymim wkładem w rozwój 
kulturalny, promocję Szczecina i podkreśla wyjątkowość miasta na mapie kulturalnej 
Europy i Świata, co już wcześniej zostało dostrzeżone przez władze miasta. Bowiem 
Pan Leszek jest laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina.  

Wygłoszenia laudacji na cześć Pana Profesora sprawiło mi niezwykłą 
satysfakcję, a zarazem wielką radość. Pańska twórczość i praca jest powodem do 
satysfakcji i dumy dla naszego miasta. Dziękuję Panie Profesorze!" 
 
Po wygłoszeniu laudacji Pan Piotr Krzystek - Prezydent Miasta złożył gratulacje i 
wręczył legitymację kwiaty, dyplom i ryngraf. 
 
Prof. dr hab. Leszek Żebrowski – podziękował za wyróżnienie. 
 
 

− Leszkowi Hermanowi 
 
M. Bagiński – Przewodniczący obrad poprosił Pana Krzysztofa Soskę – Zastępcę 
Prezydenta Miasta o wygłoszenie laudacji. 
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta: "Szanowny Panie Prezydencie, Panie 
Przewodniczący, Szanowni Radni Rady Miasta, Laureaci Honorowego tytułu 
„Ambasador Szczecina 2017”, Szanowni Państwo i Drodzy goście, 

Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a równocześnie przyjemność 
przedstawienia Państwu sylwetki tegorocznego laureata Honorowego Tytułu 
„Ambasador Szczecina” 2017 - Pana Leszka Hermana. Niektórzy z nas tu obecnych 
doskonale znają działalność zawodową i twórczą laureata. Jednakże pozwolę sobie 
w skrócie przypomnieć niektóre aspekty z bogatej działalności jednego z dzisiejszych 
bohaterów.  
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Leszek Herman 
Architekt, znawca oraz miłośnik historii Szczecina i Pomorza. 

W liceum myślał o zawodzie marynarza – za sprawą ojca, który będąc kapitanem 
Żeglugi Wielkiej przywoził do domu zdjęcia i opowieści z całego świata. 

Zawodowa kariera Pana Leszka związana jest z architekturą, 
projektowaniem.  

To zainteresowanie pojawiło się jako naturalne rozwinięcie i wykorzystanie 
posiadanych zdolności plastycznych.  

W 1994 r. obronił na Politechnice Szczecińskiej pracę dyplomową pt. 
„Renowacja zespołu pałacowego w Przelewicach”. Miał to szczęście, że było mu dane 
pracować przy realizacji projektu, który przyczynił się do zdobycia przez niego tytułu 
magistra.  

Lata 1993 – 1995 – to współpraca ze szczecińskim oddziałem Gazety 
Wyborczej oraz  miesięcznikiem „Spotkania z Zabytkami”, w których ukazywały się 
cykle artykułów na temat niezwykłych szczecińskich budynków wraz z autorskimi 
rysunkami.  

W 1997 roku pan Leszek związał się ze  Szczecińską Pracownią Konserwacji 
Zabytków. Współpraca, która trwa do dzisiaj zaowocowała powstaniem wielu 
wyjątkowych i wyróżnionych przedsięwzięć. Wśród nich możemy wymienić projekt 
renowacji rynku staromiejskiego w Wałczu, przebudowa na cele turystyczne wieży 
dowodzenia baterii „Goeben” w Świnoujściu czy rekonstrukcja założenia pałacowego 
w Mierzęcinie. 

Obecnie wraz z bratem Marcinem tworzy autorską, rodzinną pracownię 
architektoniczną - Herman Studio Projektowe. W ramach tej działalności 
zaprojektował m.in.: Starą Rzeźnię, „Venezia Trattoria Toscana”, wnętrze restauracji 
Chrobry, pierwsze lokale z sieci „Columbus caffee” wraz z projektem jednolitego 
wystroju i kolorystyki, hotel Grand Park Rusałka, który jeszcze w tym roku powita 
swoich pierwszych gości. 

Ciekawostką jest, iż Pan Leszek Herman jest jedynym architektem w Europie, 
który  zaprojektował rekina. Rysunki techniczne żarłacza białego powstały na 
podstawie książek rybackich ojca Pana Leszka, a wykonany odlew umiejscowiony 
jest przed restauracją „Collumbus”. 

Natomiast pisarstwo - to pasja Pana Leszka wynikająca z zainteresowań 
polonistyką. To zamiłowanie do języka trwa do dzisiaj, a owocem tego są wspaniałe i 
doskonale nam znane publikacje książkowe: „Sedinum – wiadomość z podziemi” oraz 
„Latarnia umarłych”. 

Panie Leszku w sposób mistrzowski zafascynował Pan wielu Polaków 
światem przedwojennego Szczecina, przekazując przy tym sporą dawkę niezwykle 
interesujących faktów architektonicznych i historycznych dotyczących stolicy 
Pomorza Zachodniego. Treść Pana książek jest przedstawiona w tak atrakcyjny 
sposób, że czytelnik nabiera chęci przyjazdu i przekonania się na własne oczy jaki 
ten Szczecin jest w rzeczywistości. Utwierdza Pan swoich odbiorców w przekonaniu, 
że w każdej legendzie kryje się ziarno prawdy, dlatego lektura rozpala ciekawość i 
sprawia, że zaczynamy patrzeć na Szczecin z zupełnie z innej, głębszej perspektywy. 
Wykazując się ogromną wiedzą z zakresu historii sztuki i architektury 
Pomorza Zachodniego, przypomina Pan o ważnych postaciach z przeszłości, 
np.  o księciu Barnimie IX, jednym z najlepiej wykształconych i 
najznakomitszych książąt w dziejach Gryfitów.  

Dzięki Panu Leszkowi Hermanowi, możemy spojrzeć na Szczecin, jak 
na miasto, w którym historia przeplata się z teraźniejszością. 

Panie Leszku, dziękuje za kulturę słowa, wielki entuzjazm do historii naszej 
ziemi, propagowanie pasji historycznych wśród młodych ludzi oraz zachęcanie do 
zwiedzania miejsc wyjątkowych dla Szczecina. Pańskie publikacje stanowią 
wspaniałą wizytówkę i promocję naszego miasta.  
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Szanowny Panie Leszku! to dla mnie wielki honor i przyjemność, móc 
publicznie  podziękować Panu za ogromny wkład w budowanie marki Szczecina. 
Życząc wielu ciekawych pomysłów w twórczości literackiej i architektonicznej, z 
niecierpliwością czekam na wydanie kolejnych pańskich książek. 

 
Szanowni Laureaci, Szanowni Państwo! 

Jestem przekonany o trafności i zasadności wyboru Laureatów. Dlatego pełen 
uznania dla zasług na rzecz naszego miasta w pełni popieram wniosek Kapituły i 
jako jej Przewodniczący z ogromną przyjemnością gratuluję nadania tytułu 
honorowego „Ambasador Szczecina” Panom -  prof. Leszkowi Żebrowskiemu oraz 
Leszkowi Hermanowi." 
 
Po wygłoszeniu laudacji Pan Piotr Krzystek - Prezydent Miasta złożył gratulacje i 
wręczył legitymację kwiaty, dyplom i ryngraf. 
 
Leszek Herman – podziękował za wyróżnienie. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania punktu 4 porządku obrad: 
 

4. Zamknięcie obrad. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad zaprosił wszystkich na spotkanie z Pionierami 
Miasta Szczecina. 
 
Następnie Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie, a poczet 
sztandarowy o wyprowadzenie sztandaru Miasta. 
 
Poczet sztandarowy wyprowadził sztandar Miasta. 
 
M. Bagiński - Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad sesji został 
wyczerpany i oświadczył, że zamyka V uroczystą sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Mariusz Bagiński 
Protokołowała: 
 
Edyta Sowińska 


