Uroczysta Gala XVI edycji konkursu
Nagroda Marszałka Województwa
Mazowieckiego w Centrum Kulturalno –
Rekreacyjnym MWM w Sierpcu
Pełni zaangażowania i pasji. Konsekwentnie realizujący swe twórcze pomysły i
niebanalne inicjatywy podejmowane z potrzeby serca i ducha. Tacy są Laureaci
XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest jednym z najbardziej
prestiżowych wyróżnień na Mazowszu, honorującym najcenniejsze osiągnięcia
mieszkańców regionu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury oraz promocji Województwa. Wyróżnienie honoruje ludzi
aktywnych społecznie, angażujących się w działania umacniające tożsamość
kulturową Mazowsza, służące rozwojowi i promocji regionu. To Nagroda za
kreatywność, nieszablonowe pomysły i interesujące inicjatywy, będące wynikiem
autentycznych pasji. Przyznawane co roku Nagrody Marszałka Województwa
Mazowieckiego stanowią uhonorowanie dokonań i talentu osób wyjątkowych,
niepospolitych, które sprzyjają mazowieckim inicjatywom. To wyróżnienie
ludzi, którzy z potrzeby serca działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.
Członkowie kapituły konkursu spośród 81 kandydatów, zgłoszonych przez organy
samorządowe i organizacje pozarządowe, dokonali wyboru 10 nagrodzonych.
Kryterium wyboru Laureatów stanowiły zasługi i działalność wykraczające poza
podstawowe obowiązki zawodowe kandydata.
Gala wręczenia nagród XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa
Mazowieckiego odbyła się 6 listopada 2015 r. w sali widowiskowej Centrum
Kulturalno – Rekreacyjnego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Podczas
uroczystości poznaliśmy również laureata medalu Pro Masovia. Ponadto zostały
wręczone nagrody dla laureatów X edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze
Bliskie Sercu” oraz konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, które
zorganizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w
Warszawie we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, pod auspicjami
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia
Centrum Wolontariatu w Warszawie.
Na widowni zasiedli między innymi: Wicemarszałkowie Województwa Mazowieckiego
Ewa Orzełowska i Wiesław Raboszuk, radni Województwa Mazowieckiego: Grzegorz
Gańko i Paweł Obermajer, zastępca Kierownika Urzędu ds Kombatantów i Osób
Represjonowanych Bożena Żelazowska, rektor Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica w Płocku Zbigniew Kruszewski oraz zastępca Kanclerza ds. filii
Politechniki Warszawskiej w Płocku Grzegorz Michalak. Galę poprowadził – z
właściwym sobie poczuciem humoru – Tomasz Kammel.
Wśród zaszczytnego grona Laureatów znaleźli się: Stanisław Traczyk, Zespół
„Sobótka” z Czarnolasu, Jadwiga Korneszczuk – prezes Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Płocku, Adam Wenkler – komendant Hufca Mazowsze
Płock, Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Tłuszczu, Zespół „Kurpiowszczyzna”, Jan
Kania, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, Krzysztof

Ścierański, Nieformalna Grupa „Żwawe Babki”. Każdy z Laureatów Nagrody
Marszałka otrzymał statuetkę i pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową w
wysokości 10.000 zł.
Warto wspomnieć, iż w gronie osób wyróżnionych w konkursie „Mazowieckie Barwy
Wolontariatu” znalazła się między innymi Beata Karkusz, nauczycielka ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu. „Chciałam bardzo serdecznie podziękować za
to wyróżnienie. Ale to wyróżnienie, to nie tylko ja, ponieważ dzięki osobom,
które mi pomagają i ufają je zdobyłam. Powinnam wymienić te wszystkie
nazwiska, ale ponieważ są to emocje, mogłabym kogoś pominąć” – powiedziała
laureatka, nie kryjąc wzruszenia.
Uroczystą galę wręczenia nagród laureatom XVI edycji konkursu Nagroda
Marszałka Województwa Mazowieckiego uświetniły koncerty Michała Bajora oraz
Alicji Majewskiej przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza. Goście wysłuchali
między innymi takich utworów jak: „Być kobietą”, „Moja miłość największa”,
„Prześliczna wiolonczelistka”, „Nie ma jak u mamy”. Wykonawcy przygotowali
dla publiczności niespodziankę w postaci utworu pt. ”Miłość jest tylko
jedna”, który po raz pierwszy na scenie zaśpiewany został właśnie tego
wieczoru. Premierowa piosenka, w której do słów Wojciecha Młynarskiego i
muzyki Włodzimierza Korcza, zaśpiewała wraz z Michałem Bajorem Alicja
Majewska pochodzi z nowej płyty artysty. Wyrazem zachwytu publiczności były
gromkie brawa. A jak twierdzi Michał Bajor „Nie ma nic fantastyczniejszego
niż brawa. Pieniądze są tylko konsekwencją sukcesu. A brawa to coś, czego się
nie da wymusić”.
Zwieńczeniem uroczystości były gratulacje, jakie skierowała do Laureatów
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Ewa Orzełowska: „Wy wszyscy jesteście
wyjątkowi i tylko jedno przesłanie mi się ciśnie na usta. Wszędzie,
gdziekolwiek jesteśmy możemy czynić coś dobrego, wystarczy tylko chcieć”.
Konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego w bezpośredni sposób
uświadamia, jak bardzo bogate jest Mazowsze w wartościowych obywateli, jak
wiele otacza nas ludzi, którym piękne cele towarzyszą w codziennym życiu. W
odniesieniu do współczesnych czasów, nowych wyzwań stojących przed
współczesnym społeczeństwem, działania takie mają nieoceniony wymiar.
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