
UCHWAŁA NR XLV/346/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt. 1 i ust. 4 uchwały Nr XXV/148/2005 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaję się pośmiertnie Pani Barbarze Dzielińskiej Odznakę „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Artur Miecznikowski
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Maków Mazowiecki dn. 05.05.2022 r.

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI 

„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

1) Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia:
Barbara Dzielińska

2) Data i miejsce urodzenia:

3) Miejsce zamieszkania:

4) Obywatelstwo:
Polskie

5) Szczegółowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz Miasta 
Makowa Mazowieckiego:

Pani Barbara Dzielińska z domu Dobrzyńska, nie była rodowitą makowianką, ale to 
właśnie Maków stał się jej domem i miejscem, w którym bardzo aktywnie działała na 
rzecz lokalnej społeczności.
Urodziła się w Warszawie, była najżywszym z pięciorga dzieci państwa Dobrzyńskich, 
właściwie to nie wiadomo było w kogo się wdała, bo wszyscy w jej rodzinie byli raczej 
spokojni i stateczni. Rodziców straciła w młodym wieku miała siedem lat, gdy zmarła 
jej matka, 13 lat gdy na początku wojny zmarł ojciec. Wraz z rodzeństwem trafiła 
najpierw do rodziny, a następnie do internatu prowadzonego przez siostry zakonne w 
podwarszawskim Skolimowie. W 1943 roku zdała małą maturę w Prywatnej Szkole 
Gospodarczej i Wychowawczyń na Czemiakowie. Dla zdobycia normalnej matury, po 
wojnie skończyła jeszcze dwie klasy. Podczas powstawania warszawskiego jako 
uczennica gimnazjum pomagała powstańcom dostarczając żywność. 19 września 1944 
roku, gdy powstanie dobiegło końca wraz z całą szkołą została przewieziona do obozu 
w Pruszkowie, a następnie do obozu w Niemczech, gdzie pracowała w fabryce broni po 
12 godzin na dobę. Pani Barbara już jako dziecko lubiła organizować przedstawienia, 
pisała też wiersze. Tak też było w obozie, na święta Bożego Narodzenia 1994 
przygotowała jasełka. Była w nich scena, w której Polska w kajdanach przychodziła do 
żłóbka i prosiła Matkę Boska o wolność. Matka Boska błogosławiła ręką, a Polska 
zrywała kajdany. Ta sceną i zmienionymi słowami kolędy naraziła się Niemcom. Nie 
zraziła się jednak, kontynuowała działalność artystyczna, a swoim optymizmem 
zarażała innych.



Po oswobodzeniu obozu w 1945 roku została zatrudniona jako nauczycielka w polskiej szkole 
powszechnej w Niemczech. Tam też poznała Stanisława Dzielińskiego swojego rówieśnika, a 
w listopadzie 1946 roku w Menden wzięli ślub. Wraz z mężem w 1946 roku postanowili wrócić 
do Polski. Do Makowa Mazowieckiego, rodzinnego miasta męża pani Barbary przyjechali w 
czerwcu 1947 roku. Od tego czasu pani Basia zawsze żywo i z pasją angażowała się w życie 
miasta - kulturalne i społeczne. 1 września 1947 roku zaczęła pracować w pierwszym 
makowskim przedszkolu (spędziła tam 6 lat, o czym świadczy własnoręcznie robiona przez nią 
w tym czasie Kronika). Następnie przeszła do powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni, 
gdzie została pracownikiem socjalnym. Tu był w swoim żywiole organizując wycieczki, 
choinki, sylwestra i inne imprezy dla pracowników i ich rodzin. Kolejnym miejscem pracy był 
PSS gdzie działała świetlica dla tzw. trudnej młodzieży, to właśnie w pani Barbarze młodzi 
zawsze mogli znaleźć oparcie i zrozumienie, zawsze znajdywała czas na rozmowy, znajdywała 
wyjście z różnych sytuacji. W Międzyzakładowej Placówce Kulturalno-Oświatowej 
organizowała przedstawienia, wyjeżdżała z młodzieżą na obozy wędrowne. Nie było czasu na 
urlop, był czas na działanie. W 1981 roku pani Basia przeszła na emeryturę i zajęła się 
makowskim Klubem Seniora. To właśnie dzięki niej Klub Seniora ożył, uaktywnił się 
kulturalnie i otworzył się na publiczność dostarczając społeczności rozrywki. Znacznie 
zwiększyła się liczba członków. Wspólnie spotykali się, spędzali imieniny, urodziny, jeździli 
na wycieczki, zdarzały się nawet klubowe wesela. Pani Barbara wprowadziła nowe formy 
artystyczne, członkowie klubu zaczęli przygotowywać własne programy artystyczne, do 
których sami pisali scenariusze i teksty. Autorką wielu z nich była pani Basia, która miała głowę 
pełną pomysłów i trzeba je było zrealizować. Dzięki niej Klub zyskał renomę i zaczął też 
reprezentować Maków Mazowiecki na konkursach (m.in. Zapusty). Dzięki jej staraniom w 
działalności Klubu wciąż żywa i bardzo ważna była tradycja. Pani Barbara Dzielińska była 
barwą postacią, wszyscy pamiętają ją jako osobę pomocną, pełną energii, optymistkę otwartą 
na ludzi, ich kłopoty, którym niejednokrotnie z wielkim optymizmem zaradzała. Wielu 
makowian wspomina Panią Barbarę i jej zasługi dla lokalnej społeczności. 55-lecie istnienia 
Klubu Seniora to zasługa i pasja wielu wspaniałych osób - seniorów i emerytów, którzy przez 
lata poświęcali swój czas i energię, pokazując, że życie na emeryturze jest pełne radości, 
twórczego działania i możliwości. To także bardzo duża zasługa właśnie pani Barbary 
Dzielińskiej. Doceniając w pełni całokształt jej zasług dla naszego miasta, wnioskuję o 
przyznanie Odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego".

Oznaczenie wnioskodawcy:

05.05.2022 r.. 
data

MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI 
ul Moniuszki 6 
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