
UCHWAŁANr ^8.163.2023
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 26 stycznia 2023r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego
„Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Ewy Danuty Nowakowskiej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 1526), § 64 ust.l pkt l i § 77
ust. l Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu
Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. tj. Dz. Urz. Woj. Maź. z 2019 r. póz. 499
uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt oświadczenia Rady
Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu
Sierpeckiego" dla Ewy Danuty Nowakowskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Andrzej Cześnik

2. Sławomir Olejniczak

3. Marek Chyliński

4. Sławomir Krystek

5. Dariusz Twardowski

- Przewodniczący

- członek

- członek

- członek

- członek



OŚWIADCZENIE Nr .2023
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 25 stycznia 2023r.

w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu
Sierpeckiego" dla Ewy Danuty Nowakowskiej

Na podstawie § 29 ust. l lit. c) Statutu Powiatu Sierpeckiego
uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28
grudnia 2018 r. (tj. Dz. Urz. Woj'. Maź. z 2019 r. póz. 499) oraz § 5 Regulaminu
Przyznawania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego"
z dnia 24 lutego 2012 roku - Rada Powiatu w Sierpcu pozytywnie opiniuje
nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla

Ewy Danuty Nowakowskiej , jako wyraz najwyższego uznania,
wdzięczności i uhonorowania za zasługi położone na rzecz rozwoju Powiatu
Sierpeckiego.

Pani Ewa Danuta Nowakowska pełniła funkcję dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w latach 1998 -
2016. Jako Dyrektor szkoły była otwarta na wszelkie innowacje metodyczne i
organizacyjne, dbała o podnoszenie jakości pracy szkoły, rozpoznawała
możliwości edukacyjne uczniów i ich osiągnięcia. Placówka, którą kierowała w
okresie swojej pracy, stwarzała uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju
na bardzo wielu płaszczyznach. W latach piastowania stanowiska dyrektora
Sierpeckiego Liceum zabiegała o rokrocznie przyznawane uczniom
wyróżnienia i stypendia m. in. Prezesa Rady Ministrów, Marszałka
Województwa Mazowieckiego, z Programu Stypendialnego LISKI w
Krakowie, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
Fundacji Vide Supra, Fundacji Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Biednym
i Bezrobotnym „ Nadzieja".
Pani Ewa Danuta Nowakowska w trakcie swojej pracy zawodowej kładła
nacisk na tworzenie warunków sprzyjających osiąganiu przez młodzież celów
świadomego planowania własnej edukacji oraz dalszego dorosłego życia.
Niezliczoną ilość razy była inicjatorką, pomysłodawczynią, propagatorką,
„kołem napędowym" i opiekunką różnego rodzaju inicjatyw, przedsięwzięć,
uroczystości i wydarzeń, które na długie lata pozostaną w pamięci
mieszkańców naszej Małej Ojczyzny. Uczniowie Liceum realizowali: projekt
„ Dlaczego nie ja" we współpracy z lokalnymi firmami, projekt renowacji
zdewastowanego cmentarza kolonistów niemieckich w Osówce w gminie
Sierpc- „Tak niewiele — renowacja cmentarza ewangelickiego w Osówce",



Szkoła wzięła udział w konkursie grantowym ogłoszonym przez warszawską
'„Fundację Wspomagania Wsi"—„Kultura Bliska 2009" i została jego

laureatem. Niskobudżetowy projekt realizowany przez młodzież
i wolontariuszy został zauważony przez Kapitułę Plebiscytu „Z Tumskiego
Wzgórza Wydarzenie Roku 2009" organizowanego przez Tygodnik Płocki w
kategorii „W Regionie" . Projekt uzyskał nominację i wśród 10 wydarzeń
„Z Regionu??' otrzymał II miejsce, uczniowie brali udział w Kampanii LASC
i NEO CC w ramach programu EU -7 HOL), którego celem było poszukiwanie
asteroid i obiektów bliskich Ziemi, uczniowie wraz z opiekunem odkryli
7 nowych asteroid, uczniowie brali udział w polsko — niemiecko —
francuskim Forum Młodzieży, w Projekcie edukacyjnym „Mazowieckie
Talenty' w projekcie Innowatorium Tydzień Przedsiębiorczości w ramach
Światowych Dni Przedsiębiorczości. Szkoła przystąpiła do programu „Równać
Szansę" realizując projekt „Dlaczego nie ja", gdzie uczniowie poznawali reguły
rządzące rynkiem pracy. W ramach programu E-twinning szkoła przystąpiła do
realizacji projektów: „Welcome to Europę ls Finest' , Herzblut _Lifebiood" ,
Hauses". Ważnym projektem dla społeczności lokalnej był projekt „Otwarte
'serca- przyjazny świat" realizowany przez Powiat Sierpecki, współfinansowany
ze środków UE. Głównym inicjatorem i pomysłodawczynią była Pani Ewa
Danuta Nowakowska. Projektem było objętych 17 osób niepełnosprawnych —
podopiecznych Stowarzyszenia „Szansa na życie1,42 licealistów i dodatkowo 7
dzieci ze świetlicy środowiskowej oraz 14 nauczycieli. Dominującym celem
projektu była integracja osób upośledzonych przez los oraz grupy młodych
ludzi— przyszłej inteligencji, Uczniowie wraz z opiekunami przystąpili
również do projektu „Młody Obywatel" warszawskiego CEO, który miał na
celu pogłębianie więzi między młodzieżą, a społecznością lokalną, a także do
projektu „Otwarta firma—Biznes przy tablicy", który polegał na przekazaniu
wiedzy dot. prowadzenia własnej firmy przez lokalnych biznesmenów.
Kolejnym projektem był projekt Partycypacja społeczna— Młodzież LO dla
powiatu sierpeckiego". Realizacja projektu odbyła się przy współpracy
przedstawicieli instytucji lokalnych — władz powiatu, gminy, prasy. Liceum
uzyskało tytuł;, Szkoła Odkrywców Talentów" przyznany przez MEN. Liceum
przystąpiło do pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła—
Bezpieczny Uczeń", uzyskując tytuł „ Bezpiecznej Szkoły" oraz członkostwo
Ogólnopolskiego Klubu „ Bezpiecznej Szkoły".
W kierowanej przez Panią Nowakowska placówce systematycznie doskonalone
było wspomaganie uczniów w osiąganiu przez nich wysokich wyników
kształcenia. Liceum wyróżniane było niejednokrotnie za osiągnięcia w ruchu
olimpijskim, a także za najliczniejszy udział i znaczące sukcesy w olimpiadach,
konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Pani Ewa Danuta
Nowakowska jako nauczyciel i pedagog odnosiła wiele sukcesów. Wychowała
6 finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego oraz 7 finalistów



ogólnopolskich konkursów recytatorskich. Współpracowała z Okręgową
Komisją Egzaminacyjną w Warszawie jako dyrektor oraz egzaminator języka
rosyjskiego, Pani Ewa Nowakowska stwarzała w trakcie swojej pracy
zawodowej bardzo dobre warunki do aktywnej i samodzielnej pracy dla
uczniów. W Liceum rozwijano różne formy aktywności wychowanków:
Samorząd Uczniowski, akcje charytatywne, wycieczki, spotkania, koła
zainteresowań. W tradycję szkoły wpisały się już na stałe takie imprezy jak:
Otrzęsiny (impreza integrująca uczniów klas pierwszych ze społecznością
szkolną), Studniówka, Abiturki (impreza kończąca naukę w LO
przygotowywana specjalnie z myślą o abiturientach), Memoriał
im. M. Nowakowskiego oraz Memoriał im. A. Głuchowskiej. .Organizowano
w Liceum „Dzień Języków Obcych" Targi Edukacyjne Dzień
przedsiębiorczości", zbiórki charytatywne typu: słodycze dla dzieci z rodzin
ubogich, „Super Mikołaj", zbiórka krwi pod patronatem PCK „Młoda krew
ratuje życie", akcje charytatywne np. dla Haiti, dla Himalaisty, Mikołajki dla
Przedszkolaków, zbiórki plastikowych nakrętek i makulatury, oddawanie krwi
dla rówieśników dotkniętych chorobami nowotworowymi. W 2012 po raz
pierwszy Liceum, przystąpiło do Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka". W
2010 r: w związku z klęską żywiołową w Polsce placówka kierowana przez
Panią Ewę Nowakowska bardzo aktywnie włączyła się w działania
charytatywne Delegatury Płockiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
organizując szereg działań na rzecz powodzian w ramach akcji „Nie bądź
obojętny". Akcja na terenie szkoły inicjowana przez Panią Dyrektor
kilkakrotnie, trwała pół roku i zakończyła się w grudniu 2010r.
Społeczność szkolna swoje działania ukierunkowała na wsparcie rodzin i dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Borkach. W 2011 wolontariusze Liceum, znani
w środowisku wolontariackim, po raz koleiny zostali zaproszeni do współpracy
z osobami niepełnosprawnymi w ramach projektu „Maraton Coolturalny ON"
przygotowany przez warszawską Spółdzielnię Socjalną „MOKA-SSON".
Bezpośrednim zadaniem licealistów było inicjowanie działań umożliwiających
udział osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, społecznym
i artystycznym Warszawy. Jej skromność, życzliwość i zaangażowanie
w organizację pracy sierpeckiego liceum, nieustannie służyły działaniom
zmierzającym do ciągłego podwyższania prestiżu placówki. Sprawy dnia
codziennego nie przesłaniały dbałości Pani Ewy Danuty Nowakowskiej
0 przeszłość i tradycję. Kultywowała pamięć o byłych pedagogach
1 pracownikach placówki, integrowała środowisko absolwentów
ze społecznością szkolną. Potwierdzeniem tego były spotkania z cyklu „A
jednak warto... " oraz liczne zjazdy rocznikowe, podtrzymujące tak istotne
więzi międzyludzkie, zaś dla uczniów Liceum były niezbędnym fundamentem
ich tożsamości.



W czerwcu 2011 r. został zorganizowany Bal Rocznicowy z okazji 95-lecia
istnienia placówki. Bal był zapowiedzią planowanych obchodów 100-lecia
Liceum w 2016 r. VI Zjazd Absolwentów z okazji 100-lecia Liceum był
wydarzeniem, w którym uczestniczyło blisko kilkaset absolwentów.
Tę doniosłą uroczystość poprzedziło wiele miesięcy przygotowań,
okazjonalnych uroczystości, spotkań z Absolwentami oraz prac nad
przygotowaniem jubileuszowej publikacji o Szkole zawierającej 578 stron.
Sam dzień Zjazdu był pełen wzruszeń, wspomnień, radości oraz integracji
uczniów Szkoły z jej Absolwentami. Pani Ewa Nowakowska była
współorganizatorem spotkania rocznicowego z okazji 54- lecia istnienia MKS
MAZUR Sierpc, którego była wiceprezesem.

W trakcie piastowania stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
w Sierpcu Pani Ewa Nowakowska zwracała uwagę na dobry klimat i stawiała
na wszechstronny, wielowarstwowy rozwój uczniów oraz podnoszenie efektów
kształcenia młodzieży. Wyniki egzaminu maturalnego oraz rozpowszechnianie
informacji o sukcesach młodzieży, na które to dyrektor Ewa Nowakowska
kładła szczególny nacisk, budowały przez wiele lat pozytywny wizerunek
Liceum w środowisku. Niebywały zakres pozytywnego i harmonijnego
współdziałania dyrekcji szkoły; nauczycieli, rodziców, uczniów, pracowników
niepedagogicznych oraz szeroko rozumianych partnerów placówki, został
osiągnięty dzięki nietuzinkowej osobowości Pani Ewy i pełnemu oddaniu pracy
niejednokrotnie kosztem jej życia osobistego. Działania, które inicjowała,
wspierała i którymi kierowała Pani Nowakowska, pozwalały szkole na
identyfikację potrzeb środowiska i ich zaspokajanie w wysokim stopniu,
a wykorzystywanie zasobów środowiska bardzo pozytywnie wpływało
na rozwój uczniów oraz poziom pracy szkoły i jej postrzeganie w opinii
lokalnej społeczności. Jednym z priorytetów Pani Ewy Danuty Nowakowskiej
było wpajanie młodzieży potrzeby kultywowania tradycji i pamięci o osobach
zasłużonych dla szkoły i środowiska lokalnego oraz wykorzystywanie wiedzy
0 losach absolwentów, a jej otwartość do dnia dzisiejszego dla wielu osób jest
wzorem do naśladowania w kształtowaniu potrzeby pomocy innym, słabszym
1 niepełnosprawnym. Niepodważalny udział Pani Ewy Nowakowskiej we
wszelkich procesach zachodzących w Liceum podczas Jej pracy zawodowej,
Jej ogromna pracowitość, umiejętność właściwego zarządzania placówką,
umiejętności organizatorskie i komunikacji interpersonalnej, umiejętność
stworzenia klimatu placówki oraz doboru wykwalifikowanych pracowników,
których skutecznie i na bieżąco zarażała swoim optymizmem i chęcią osiągania
sukcesów, doskonały kontakt z młodzieżą oraz Absolwentami Liceum,
zasługują na uznanie.

Pani Ewa Nowakowska pełniła funkcję radnej Rady Miejskiej Sierpca IV
kadencji, a obecnie jest radną Rady Powiatu Sierpeckiego.



Dotychczas otrzymane nagrody przez kandydata:

Za swoją pracę zawodową Pani Ewa Danuta Nowakowska otrzymała
następujące odznaczenia i nagrody:

1. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1991, 1998, 2003, 2006,
2010),

2. Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty (1996, 2013),
3. Złoty Krzyż Zasługi (2012), Srebrny Krzyż Zasługi (1994),
4. Brązowy Krzyż Zasługi (l987),
5. Medal KEN (2008),
6. Nagrodę Starosty Sierpeckiego (1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2007,

2009),
7. Złotą Odznakę za zasługi dla Sportu (2008);
8. Dyplom Marszałka Województwa Mazowieckiego PRO MAZOYIA

(2016),
9. Honorową Odznakę PCK III stopnia,
10. Medal Pamiątkowy Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK „Twoja

Krew Ratuje życie" (2007).
11. Medal „Zasłużony dla Miasta Sierpca (2022)


