MARIAN WASIERZYŃSKI
Urodził się w 1956 roku w Płocka, jest więc z urodzenia płocczaninem, a z wyboru i uczucia –
nasielszczaninem. Wieloletni działacz społeczny, jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża
od 1975 roku. Jako honorowy krwiodawca oddał ponad 54 l krwi. W latach 1982-2004 aktywnie
uczestniczy w akcjach oddawania krwi na hasło „Na ratunek”, przede wszystkim dla ciężko
chorych z terenu Gminy Nasielsk. Kiedy w 1982 roku przeprowadza się do Nasielska, w tym
samym roku zostaje członkiem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Lokalnym PCK
w Pułtusku. 10 lat później, w 1993 roku wraz z innymi krwiodawcami z Nasielska podejmuje się
reaktywacji nasielskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Odrodzenie Klubu następuje pod
opiekuńczymi skrzydłami Burmistrza Nasielska i samorządu lokalnego, co powoduje konsolidację
środowiska krwiodawców. Pan Marian Wasierzyński zostaje wybrany Prezesem Klubu od początku
jego istnienia. Promuje honorowe krwiodawstwo poprzez organizowanie akcji poboru krwi,
spotkania z młodzieżą w szkołach średnich Nasielska i byłego województwa ciechanowskiego.
W 1997 roku zostaje Przewodniczącym Rejonowej Rady Krwiodawstwa w Pułtusku, którą kieruje
przez dwie kadencje. Ściśle współpracuje z kierownictwem oraz personelem medycznym Punktu
Krwiodawstwa w Pułtusku w przygotowaniach do odbywających się raz na kwartał akcji
oddawania krwi przez młodzież szkolną. Jako Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi organizuje
liczne akcje integrujące środowisko – spotkania klubowe, tradycyjne spotkania wigilijne, ogniska,
wycieczki do Lichenia i Częstochowy. Szczególny nacisk kładzie na niesienie pomocy materialnej
krwiodawcom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalnej. Jest inicjatorem
powołania funduszu socjalnego dla krwiodawców przy Mazowieckim Zarządzie Okręgowym PCK
w Warszawie. Wraz z członkami Klubu tworzy struktury dawstwa krwi na wezwanie – hasło
„Na ratunek życia”, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Od roku 2005 reprezentuje
krwiodawców z Nasielska i rejonu – najpierw pułtuskiego, a następnie nowodworskiego –
w Okręgowej Radzie Honorowego Krwiodawstwa. Drugą kadencję jest członkiem Prezydium
Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Warszawie oraz członkiem
Okręgowej Komisji Odznaczeń przy Mazowieckim Zarządzie Okręgowym PCK. W 2005 roku
zostaje członkiem Zarządu Rejonowego PCK w Nowym Dworze Mazowieckim, a w 2007 roku
obejmuje obowiązki Prezesa Zarządu. W latach 2007-2011 ściśle współpracuje z władzami
samorządowymi Gminy Nasielsk oraz instytucjami pozarządowymi i pomocy społecznej przy
realizacji programu niesienia pomocy najuboższym mieszkańcom naszej Gminy. W ten sposób
rozdysponowano blisko 400 ton żywności i 180 ton mleka. Od 2012 roku przy współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku pomoc żywnościową otrzymuje
miesięcznie około 350 rodzin. Jako Prezes Zarządu Rejonowego PCK intensyfikuje współpracę
ze szkołami organizując szkolenia, prelekcje, konkursy. Przy współpracy z kadrą nauczycielską,
opiekunami szkolnych kół PCK, Strażą Pożarną, Policją i służbą zdrowia podnoszona jest wśród
dzieci i młodzieży świadomość zdrowotna. Przekazuje uczniom wyprawki szkolne oraz paczki
świąteczne.

Oprócz pasji społecznikowskiej warto też podkreślić działania laureata jako pracownika kina
„Niwa” w Nasielsku. Pracuje w tej instytucji kulturalnej od początku pobytu w Nasielsku. Prowadzi
edukację kulturalną nasielskiego młodego pokolenia. Dokłada starań, by na ekranie nasielskiego
kina były wyświetlane nowości. Przedkłada Dyrektorowi Nasielskiego Ośrodka Kultury propozycje
rozwiązań zapewniających ciągłość działania kina „Niwa” w momencie, gdy ewolucja

technologiczna wchodzi do sal kinowych. Dzięki pomocy i wsparciu Rady Miejskiej w Nasielsku,
Burmistrza Nasielska i Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury nasielskie kino posiada
nowoczesny dźwięk, wygodne siedzenia, srebrny ekran do projekcji cyfrowych, projektor Full-HD
oraz od marca 2013 roku supernowoczesny projektor cyfrowy do projekcji normalnych oraz
projekcji przestrzennych 3D. Dzięki temu nasielska kultura filmowa nie upadnie jak w wielu
miasteczkach Mazowsza.

Za działalność społeczną na rzecz społeczności lokalnych Gminy Nasielsk, powiatów pułtuskiego
i nowodworskiego, Mazowsza oraz Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżniony został wieloma
odznaczeniami państwowymi i medalami, m.in.: Odznaką „Za Zasługi dla Województwa
Ciechanowskiego” (1997 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (2004 r.), Odznaką „Honorowy Dawca Krwi
– Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (2006 r.), Medalem Pamiątkowym za Zasługi dla Województwa
Mazowieckiego „PRO MASOVIA” (2008 r.), Odznaką „Kryształowe Serce” (2011 r.), Odznaką
Honorową PCK II stopnia (2012 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012 r.).

Szczęśliwy i spełniony w życiu rodzinnym mąż, ojciec i dziadek.

