
Janina Ewa Orzełowska
 Stanowcza, silna, zdecydowana, dla przyjaciół – po prostu Ewa. Urodziła się w 1967 roku w Siedlcach. 

Jest absolwentką Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, czyli siedleckiego „Ekonomika” – nie mylić 
z „Elektronika” – choć jak powszechnie wiadomo, laureatka dysponuje piorunującym spojrzeniem 
i wewnętrzną iskrą, dzięki której posiada niestrudzone siły do pomagania innym. 

 Po ukończeniu szkoły średniej, postanowiła rozwijać swoje ekonomiczne zainteresowania, dlatego 
też zapisała się na studia w rodzimej Collegium Mazvoia, gdzie uzyskała licencjat z ekonomii. Następnie 
opuściła rodzinne miasto i udała się na niedalekie Podlasie, konkretnie do Białegostoku. Tam też uzyskała 
tytuł magistra po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania 
w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. 

 W międzyczasie jednak zapałała sympatią do administracji publicznej. Niesiona głosem serca 
postanowiła zapisać się na studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu menadżera 
publicznego. Ten sukces otworzył jej drogę do pracy związanej z działalnością na rzecz innych osób. 

 Jedną z cech jej charakteru jest waleczność. Jak lwica potrafi bronić dostępu do swojej prywatności, 
dlatego też nie znamy za wiele faktów z jej młodości. Ptaszki wyćwierkały jedynie, iż była aktywnym 
członkiem harcerstwa. Zapewne stamtąd wyniosła zaradność i silną potrzebę współpracy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju całego społeczeństwa. 

 Karierę zawodową rozpoczęła w 2000 roku, kiedy to została urzędniczką administracji rządowej, 
w  Biurze Terenowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W 2002 roku rozpoczęła 
swoją pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Debiutowała jako inspektor do 
spraw funduszy europejskich, jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej – w czasach, kiedy to 
stanowisko było zupełnie czymś nowym wśród ekonomistów. 

 Dzięki swojej tytanicznej pracy, awansowała na eksperta do spraw wniosków o dopłaty z funduszy 
unijnych. Jak sama podkreślała „pokazała mieszkańcom Mazowsza, jak łatwo pozyskać pieniądze z Unii 
na zrównoważony rozwój, a także jak wydawać je zgodnie z zasadami” .

 Jej zaangażowanie i trud zostały docenione przez władze województwa, bowiem już po pięciu latach, 
tj. w 2007 roku, została Dyrektorem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Siedlcach. Choć wymaga wiele od innych, zawsze też wymaga od siebie. Rzetelność i zaangażowanie to 
cechy, które najbardziej oddają jej charakter. Dlatego też postanowiła działać na rzecz całego Mazowsza 
i wystartowała w wyborach samorządowych. Dzięki zaufaniu i wsparciu ze strony mieszkańców powiatu 
siedleckiego, została radną IV, V i IV kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 



 Jako radna angażowała się w animację współpracy kulturalnej, naukowej i biznesowej 
w województwie mazowieckim. Silny mandat społeczny, a także sukcesy na polu zawodowym zaowocowały 
także docenieniem przez radnych, ponieważ nasza laureatka w 2010 roku została wybrana na członka 
Zarządu Województwa Mazowieckiego. W latach 2014-2018 była w randze wicemarszałka województwa, 
a po ostatnich wyborach samorządowych, ponownie została jednym z pięciu członków Zarządu. 

 Podczas tych kilku lat piastowania ważnego stanowiska, dała się poznać jako osoba zdecydowana, 
konkretna i znajdująca wyjście z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Jej działalność na rzecz subregionów 
siedleckiego i ostrołęckiego odbija się szerokim echem w całym województwie. Pomaga aktywizować 
zawodowo mieszkańców, podnosi jakość i rozwój obszarów wiejskich, pomaga zwiększać potencjał 
inwestycyjny uboższych terenów, a także silnie walczy o wyrównywanie szans oraz zrównoważony rozwój 
całego Mazowsza. 

 Koordynując działania Departamentów Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Polityki 
Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, a także Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych 
i Wodnoprawnych, zainicjowała wiele projektów i programów związanych z podnoszeniem świadomości 
ekologicznej wśród mazowszan. W swojej działalności, troszczy się także o najmłodszych mieszkańców 
naszego województwa, wspierając i inicjując akcje i projekty związane z poprawą warunków kształcenia, 
czy też dostępem do kultury i aktywności fizycznej. 

 Uwielbiają ją także strażacy, którzy dzięki jej pomocy, zyskują środki z budżetu Samorządu na 
remonty strażnic, czy też zakup specjalistycznego sprzętu, który nie tylko ułatwia im pracę, ale też pomaga 
ratować innych i poprawia bezpieczeństwo ich samych. 

 Warto też podkreślić, że Janina Ewa Orzełowska nie ogranicza się tylko do pracy związanej 
z działalnością na rzecz naszego województwa. Od 2006 roku jest członkinią Komitetu Monitorującego 
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, który ma za zadanie zacieśnić współpracę 
miedzy państwami na płaszczyźnie kulturalnej, przedsiębiorczej i turystycznej. Jest także delegatką 
Województw RP, a także przedstawicielem w pracach Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 
oraz w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy. 

 Od początku swojej pracy w samorządzie, dała się poznać jako osoba otwarta i zaangażowana 
w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Jej charyzma, aktywność i chęć niesienia pomocy innym 
znajdują odzwierciedlenie w licznie przyznanych wyróżnieniach i podziękowaniach. Najważniejszymi bez 
wątpienia są Kobieta Charyzmatyczna i Człowiek Roku przyznane w 2018 roku, a także Medal Honorowy 
im. Bolesława Chomicza, przyznany przez Zarząd Główny Związku OSP RP. Bez wątpienia zasługuje na 
wszystkie otrzymane laury, gdyż Janina Ewa Orzełowska jest osobą zaangażowaną w swoją pracę.

 Prywatnie jest spełnioną żoną i matką dwójki dzieci. Empatyczna i otwarta na potrzeby innych, 
która w swoim działaniu kieruje się ścisłym i analitycznym umysłem. Nigdy po trupach i bez zbędnych 
złośliwości – zawsze otwarta i służąca dobrą radą. Taka jest właśnie laureatka tegorocznej Aleksandrii. 


