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Na podstawie art. 7 ust.1 Regulaminu Senatu my niżej podpisani senatorowie

zgłaszamy kandydaturę senatora Macieja Płażyńskiego na wicemarszałka Senatu.

(-) Jarosław Chmielewski

(-) Janusz Gałkowski

(-) Henryk Górski

(-) Andrzej Jaroch

(-) Andrzej Kawecki

(-) Stanisław Kogut

(-) Jarosław Lasecki

(-) Tadeusz Lewandowski

(-) Adam Massalski

(-) Paweł Michalak

(-) Władysław Ortyl

(-) Krzysztof Putra

(-) Elżbieta Rafalska

(-) Czesław Rybka

(-) Czesław Ryszka

(-) Sławomir Sadowski

(-) Jacek Sauk

(-) Antoni Szymański

(-) Zbigniew Trybuła

(-) Elżbieta Więcławska-Sauk

(-) Jacek Włosowicz

(-) Kosma Złotowski

(-) Czesław Żelichowski



Maciej Płażyński

Maciej Płażyński urodził się 10 lutego 1958 r. w Młynarach, dawne woj. elbląskie. Mąż

Elżbiety - prawnika, sędziego cywilisty, ojciec trójki dzieci: Jakuba, Katarzyny i Kacpra.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku wyjechał na Śląsk, gdzie przez rok

pracował jako robotnik fizyczny m.in. przy budowie Huty Katowice.

Po rozpoczęciu w 1977 roku studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego

związał się z Ruchem Młodej Polski. W sierpniu 1980 r. współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia

Studentów - pierwszej w Polsce niezależnej organizacji studenckiej. Jesienią 1981 roku kierował

strajkiem okupacyjnym na Uniwersytecie Gdańskim, następnie był aktywnym działaczem opozycji

solidarnościowej. W 1983 r. założył i został pierwszym prezesem Spółdzielni Pracy Usług

Wysokościowych "Gdańsk", którą kierował do 1990 r. Firma ta stanowiła bastion gdańskiej

opozycji, wspierała polityczną aktywność podziemnej Solidarności na Pomorzu i w innych

regionach Polski. W roku 1987 wybrany prezesem konserwatywnego "Klubu Myśli Politycznej im.

Lecha Bądkowskiego", skupiającego środowiska gdańskich konserwatystów i liberałów. W 1989

roku współzałożyciel stowarzyszenia gospodarczego "Kongres Liberałów".

Od 1990 roku członek konserwatywnego ugrupowania "Koalicja Republikańska",

przekształconego później w Partię Konserwatywną. Od sierpnia 1990 r. do lipca 1996 r. był

pierwszym niekomunistycznym wojewodą gdańskim (nominację otrzymał od Tadeusza

Mazowieckiego). Odwołanie z funkcji wojewody gdańskiego (przez premiera Włodzimierza

Cimoszewicza) w lipcu 1996 roku spowodowało szereg protestów przedstawicieli samorządów

lokalnych, stoczniowców i innych grup zawodowych oraz mieszkańców Pomorza, których

kulminacją był kilkutysięczny wiec pod gdańskim Dworem Artusa.

W październiku 1996 roku został wybrany na wiceprzewodniczącego Akcji Wyborczej

Solidarność w regionie Gdańskim. W wyborach parlamentarnych we wrześniu 1997 roku

kandydując z listy Akcji Wyborczej Solidarność jako przedstawiciel Gdańskich Komitetów

Obywatelskich uzyskał najlepszy wynik wyborczy w Polsce (125 tys. głosów). Został wybrany

Marszałkiem Sejmu. Powierzone stanowisko sprawował do końca kadencji.

19 stycznia 2001 roku wraz z Andrzejem Olechowskim i Donaldem Tuskiem powołał

Platformę Obywatelską. W wyborach parlamentarnych 2001 Maciej Płażynski startując z listy

Platformy Obywatelskiej uzyskał najlepszy indywidualny wynik w okręgu 25. Na pierwszym

posiedzeniu KP PO został wybrany Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego. Maciej Płażyński

został również Przewodniczącym partii Platforma Obywatelska. W czerwcu 2003 roku składa

rezygnację z Przewodniczącego Klubu PO oraz z szefa partii i opuszcza partię.

Honorowy obywatel miast Młynary, Puck i Pionki.



Maciej Płażyński jest fundatorem Fundacji Pomorskiej założonej dla propagowania postaw

aktywności i przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodych ludzi z najuboższych rodzin.

Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Odbudowy Świętego Wojciecha, którego

celem jest organizowanie pomocy mieszkańcom dzielnicy Gdańska - Św. Wojciech,

poszkodowanym w powodzi w 2001r.

Maciej Płażyński wspólnie z Zofią Kirszenstein założyli Fundację "Nuta Nadziei".

Fundacja wspiera utalentowane muzycznie dzieci niepełnosprawne.

Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia "Żuławy Gdańskie" z siedzibą w Trutnowach

w gminie Cedry Wielkie. Fundacja jest powołana dla ochrony dziedzictwa kulturowego

i środowiska przyrodniczego Żuław.
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