
Przyznano honorowe tytuły 

Ambasadorzy Szczecina 2002 

Anna 
Augustynowicz 

Anna AU_K!!· 
sfynow1cz, TO· 
masz Grodzki, 
Stanisław Krzy
wicki, Henryk 
Sawka i Cezary 
Urban zostali 
mianowani ,,Am· 
basadorami 
Szczecina 2002". 

Wczoraj, pod 
przewodnie

------ twem prezyden
ta Mariana Jur
czyka zebrała się 
kapituła, która 
spośród grona 
kandydatów wy
brała pięć osób, 
przyznając im 
tytuł „Ambasa
dora Szczecina 
2002". Ideą kon-

.._........____J kursu jest wyło-

Stanisław 
Krzywicki 

nienie i uhono
rowanie tych, 
którzy swoim 
postępowaniem, 
pracą lub osią
gnięciami osobi
stymi przyczyni
li się do promo
cji Szczecina, 
rozsławiając jego 
dobre imię i wi
zerunek tak 
w kraju, jak i za 
granicą. W skład 
kapituły wcho

------ dzą m.in. byli 
prezydenci 
Szczecina, re
daktorzy naczel
ni miejscowych 
mediów, przed
stawiciele Kole
gium Rektorów 
Szkól Wyższych 
i Prezydenckiej 
Rady Kultury. 

Tytuł ,,Amba
sador Szczeci
na" przyznany 
został już po raz 
trzeci. Kandyda
tury zgłaszały 
m.in. instytucje 
publiczne, 
związki, stowa
rzyszenia i fun
dacje, instytucje 
kulturalne, 
a także indywi-
nn n. ln; o, m;ACl'7~ 

kańcy Szczecina. Decyzją kapitu
ły w tym roku godność tę przy
znano: 

- Annie Augustynowicz - dy
rektorowi artystycznemu Teatru 
Współczesnego w Szczecinie, wy
bitnemu reżyserowi, z powodze
niem i wieloma sukcesami repre
zentującemu szczecińską kulturę; 

- Tomaszowi Grodzkiemu - dy
rektorowi szpitala w Zdunowie, 
prezy:dentowi Europejskiego Sto
warzyszenia Torakochirurgów; 

- Stanisławowi Krzywickiemu -
od prawie czterdziestu lat dyrek
torowi Książnicy Pomorskiej. Kie
rowana przezeń placówka jest nie 
tylko jednym z symboli Szczecina, 
ale także instytucją zaufania spo
łecznego; 

- Henrykowi Sawce - jednemu 
z najwybitniejszych artystów-gra
fików i satyryków w Polsce; 

- Cezaremu Urbanowi - dyrek
torowi XIII LO w Szczecinie. W 
rankingu „Perspektyw" na najlep
sze polskie liceum „trzynastka" 
zajęła w 2001 roku szóste miejsce, 
a w roku 2002 - drugie. 

Uroczystość wręczenia laure
atom dyplomów oraz ryngrafów 
z herbem Szczecina odbędzie się 
26 maja podczas sesji Rady Miej
skiej Szczecina. (bez) 


