
zadania poszukiwania sponsorów przysz³ych 
publikacji. Otacza trosk¹ swoich autorów, do-
pinguje ich w trakcie powstawania kolejnych 
ksi¹¿ek, jest ich pierwszym recenzentem, 
s³u¿y swoim wieloletnim doœwiadczeniem, 
podsuwaj¹c uwagi i merytoryczne rozwi¹za-
nia. Uczestniczy w ca³oœciowym procesie 
edytorskim ksi¹¿ki, od rêkopisu, po pierwszy 
wydruk drukarski. Dba tak¿e o odpowiedni¹ 
reklamê nowego wydawnictwa, organizuj¹c 
we wspó³pracy z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publicz-
n¹ w Sierpcu, s³yn¹ce z mi³ej atmosfery 
promocje kolejnych ksi¹¿ek.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹ nomi-
nowany by³ ju¿ dwukrotnie (w 2008 i 2009 
roku) do zaszczytnego tytu³u „Sierpczanin 
Roku” i choæ nie zdoby³ wyró¿nienia, publi-
kacje o których wydawanie od lat zabiega, s¹ 
najlepszym dowodem na wielk¹ pracê, któr¹ 
wykonuje na rzecz sierpeckiej historii i kul-
tury.

Równie¿ z inicjatywy Zdzis³awa Dumow-
skiego przyznawany jest w Sierpcu medal 
„Pro Domo Sua” im. Feliksa i Prokopa 
Sieprskich, promuj¹cy ludzi z pasj¹, zaanga-
¿owanych w pracê na rzecz lokalnej spo-
³ecznoœci. W bie¿¹cym roku odbêdzie siê 
czwarta edycja przyznawania medalu.

Zdzis³aw Dumowski jest autorem publika-
cji ksi¹¿kowej „Jedna noc” (Sierpc 2003), 
gdzie utrwali³ doœwiadczenia i przemyœlenia 
z okresu, gdy by³ aktywnym dzia³aczem 
„Solidarnoœci”. Zebra³ i opracowa³ równie¿ 
materia³y do tomu „Obwód sierpecki Armii 
Krajowej: œwiadectwa i dokumenty” (Sierpc 
2003). W latach 1997-1998 by³ jednym z po-
mys³odawców i realizatorów wydania dwóch 
tomów „Almanachu Sierpeckiego”, w któ-
rych zawarto œwiadectwa sierpczan - uczest-
ników najwa¿niejszych wydarzeñ historycz-
nych. Jest tak¿e jednym ze wspó³autorów 
najwiêkszego sierpeckiego sukcesu wydaw-
niczego ostatnich lat - ksi¹¿ki „Ziemia 
sierpecka znana i nieznana. Informator 
historyczno-krajoznawczy” (Sierpc 2007).

Praca, któr¹ Zdzis³aw Dumowski wykona³ 
na rzecz Sierpca, zw³aszcza w dziedzinie 
dzia³alnoœci wydawniczej jest wprost nieoce-
niona. Jego ci¹g³e d¹¿enie do utrwalania 
dziejów Sierpca na kartach ksi¹¿ek to 
wartoœæ, któr¹ podziwiaj¹ wspó³czeœni, ale 
szczególnie doceni¹ przysz³e pokolenia 
sierpczan, które z nich czerpaæ bêd¹ wiedzê o 
przodkach i dziedzictwie kulturowym na-
szego miasta.

Magdalena Staniszewska
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PANI¥   BARBARÊ  GIL

Uzasadnienie:

Pani Barbara Gil posiada 42 letni sta¿ pracy pedagogicznej. Jest 
nauczycielem dyplomowanym, specjalist¹ IIo w zakresie logopedii, posiada 
odznakê "Przyjaciel Dziecka" oraz Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. Od 2002 roku - 
nauczyciel dyplomowany. Radna miasta Sierpca. Jako logopeda poradni od 27 
lat diagnozuje wady wymowy oraz prowadzi terapiê logopedyczn¹ dzieci i 
m³odzie¿y.  Œwietny fachowiec w swojej dziedzinie, prezentuj¹cy bardzo wysoki 
poziom wiedzy specjalistycznej, umiejêtnoœci terapeutyczne oraz ¿yczliwe 
podejœcie do dziecka. Wszystko to gwarantuje skutecznoœæ oddzia³ywañ. Pani 
Gil w ramach dzia³añ profilaktycznych spotyka siê z nauczycielami i rodzicami i 
bardzo dok³adnie omawia wystêpuj¹ce u dzieci nieprawid³owoœci w mówieniu, 
wady wymowy oraz ich przyczyny. Pod Jej opiek¹ s¹ dzieci z ró¿nymi niepe³no-
sprawnoœciami: upoœledzone umys³owo, niedos³ysz¹ce, maj¹ce mowê bez-
dŸwiêczn¹, z rozszczepem podniebienia itp. Pracuje równie¿ z uczniami starszy-
mi, którzy wczeœniej nie korzystali z pomocy logopedy, a chc¹ korygowaæ 
nieprawid³owoœci w mówieniu. Pani Gil odnosi widoczne sukcesy w pracy z 
m³odzie¿¹ j¹kaj¹c¹ siê oraz z dzieæmi niedos³ysz¹cymi. Jest to niezmiernie 
trudne wyzwanie, któremu stara siê w pe³ni sprostaæ. Chêtnie uczestniczy w 
ró¿nych szkoleniach specjalistycznych w celu pog³êbienia swojej wiedzy.

Jest osob¹ intensywnie wspó³pracuj¹c¹ z instytucjami i organizacjami 
dzia³aj¹cymi w œrodowisku lokalnym na rzecz dzieci i m³odzie¿y. Inicjatorka i 
wspó³za³o¿ycielka Stowarzyszenia Osób z Uszkodzonym S³uchem i Wadami 
Wymowy oraz ich Przyjació³ z siedzib¹ w Sierpcu " S³yszê i Mówiê". Jest równie¿ 
prezesem tego Stowarzyszenia. Usilnie zabiega³a o œrodki finansowe na opera-
cjê dziewczynki z g³êbokim  niedos³uchem. Ponadto w swoim wolnym czasie, 
spo³ecznie udziela³a siê w pracy Parafialnej Poradni Rodzinnej w Sierpcu. 
Podczas dy¿urów pomaga³a rodzicom w pracy z dzieæmi z wadami mowy. 
Aktywnie uczestniczy³a w organizacji Powiatowej Konferencji na rzecz osób 
niepe³nosprawnych w 2003r, organizowanej przez nasz¹ poradniê. Opracowa³a 
i przedstawi³a wartoœciowy referat dotycz¹cy sytuacji osób niepe³nosprawnych 
na terenie Powiatu Sierpeckiego.

Pani B. Gil jest pracownikiem wykonuj¹cym rzetelnie powierzone jej obo-
wi¹zki, d¹¿¹cym z uporem do wyznaczonego sobie celu.

Za swoje osi¹gniêcia w pracy zawodowej by³a wielokrotnie nagradzana:
- Nagrod¹ Kuratora:1974r, 1995r., nagrod¹ Dyrektora: 1986r., 1990r., 

1993r., 1998r., nagrod¹ Starosty: 2002r.
Barbara Gil jest maratonk¹. Pokonuje maratony 42,195 km oraz superma-

ratony. W czerwcu 2008 roku pokona³a swój 200 maraton  z Poznania do 
Lednicy, gdzie odbywa³o siê " Spotkanie  M³odych " - organizowane przez  Ks. 
Górê. Barbara Gil w 2008 roku pokona³a 39 maratonów w Polsce i za granic¹. 
Nie nale¿y do klubów sportowych w Sierpcu. Wszystkie wyjazdy na maratony s¹ 
na Jej koszt.

Pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sierpcu uwa¿aj¹, ¿e 
pokonanie maratonu jest dla twardzieli,  a  pokonanie 228 maratonów do chwili 
obecnej przez Barbarê Gil - jest genialne. W Polsce Barbara Gil ma trzecie 
miejsce wœród kobiet - w iloœci pokonanych maratonów.

Rada Pedagogiczna Poradni wie o dwusetnym maratonie kole¿anki - o tym 
wa¿nym wydarzeniu dla Sierpca i Polski - szanuje je w sposób wyj¹tkowy i 
docenia. Barbara Gil ma dwóch doros³ych synów, którzy maj¹ wykszta³cenie 
wy¿sze - nie mieszkaj¹ w Sierpcu. Uwa¿amy, ¿e Barbara Gil - to bardzo dobry 
wzorzec i przyk³ad do naœladowania przez starszych i m³odzie¿. Rodzina, praca, 
dzia³alnoœæ charytatywna i maratony - to ¿ycie Barbary Gil.

Z ¯YCIA MIASTA


